
Foram stare u	 else
of holm Parkhotel? I?

Planerne, der længe har ligget stille, til droftelse igen — måske i en
udvidet form

Der har længe været arbejdet
med tanken om at foretage en ud-
videlse af Bygholm Parkhotels ka-
pacitet, sd der blev flere værelser
at disponere over, Forhandlinger
herom har været fort mellem re-
præsentanter for Horsens kommu-
ne og hotellets chef, fru Rita Thy-
gesen, og ifølge et udarbejdet pro-
jekt vile ombygningen koste ca.
850.000 kr. Hertil kom sd monterin-
gen af værelserne, som fru Rita
Thygesen vile bekoste.

Der har imidlertid længe vwret
stille om planerne, og man havde
faktisk den opfattelse, at det hele
var skrinlagt — beklageligt nok
for der ville være god brug for
værelserne. I dag oplyser borg-
mester Ove Jensen imidlertid, at

sporgsmålet forleden var til drof-
telse i byrådets kasse- og regn-
skabsudvalg, og her blev man enige
om, at der skal tages en ny for-
handling med fru Thygesen.

Giver bedre adgangs-
forhold

Da sagen forst kom frem, var
tanken, at de nye værelser skulle
indrettes I den fløj, der har forbin-
delse med vandrehjemmet. Fra visse
sider var der en del modstand her-
imod under henvisning til, at byen
ikke kunne undvære de faciliteter,
som vandrehjemmet har at byde på.
Derefter kontaktede man en ark!-
tekt, som udarbejdede en skitse
over, hvorledes man evt. kunne
tænke sig værelser og opholdsrum
indrettet i den nordlige fløj.

Det ville betyde, at man matte
I nedlægge keglebanen, men mod-

standen her var ikke stor, fordi
omsætningen her er endog meget be-
skeden. Ifolge arkitektens forslag,
kunne der indrettes 23 værelser 1
denne floj. Der blev under droftel-
serne henvist til, at der var fugtigt
i denne fløj, men, oplyser borg-
mesteren, dette problem kunne man
komme til livs ved at gennemsave
muren nede ved jorden og indpla-
cere isoleringsmateriale.
Når fru Thygesen nu henstiller,
at udvidelsen foretages i den syd-
lige floj, er det bl. a. under hen-
visning til de bedre adgangsfor-

hold. —Jeg hører imidlertid til dem.
der tror på, at vi ikke kan
undvære vandrehjemmet, siger Ove
Jensen, og jeg kan oplyse, at van-
drehjemmet I den forløbne sommer
har taget et stort opsving.

,,Det koster penge"
— Det har været fremme , at man

jo kunne flytte vandrehjemmet til
f. eks, Husodde, hvor der i forvejen
er et fritidsområde.

- Det har været nævnt, men
det koster også penge, og i forvejen
opererer man altså med et beløb
pa, 850.000 kr. alene til indretnin-
gen af flere værelser ved Bygholm.
Men nu skal sagen som sagt

drøf-tes igennem ved et kommende mode
slutter borgmesteren.

Efter hvad Horsens Folkeblad
erfarer, er der skabt en vis inter-
esse for, at udvidelsen ved Byg-
holm Parkhotel måske burde were
endnu storre, end man hidtil har
tænkt sig. Dette har også været
nævnt overfor kommunale myndig-
heder, måske er der en chance
for virkelig forogelse af værelses-
antallet 1 Horsens.

Efter vor opfattelse ville det
være yderst rimeligt, om man flyt-
tede vandrehjemmet bort fra Byg-
holm, Det koster, som borgmeste-
ren siger, penge, men hvis man
mener, at en by som Horsens bor
have et vandrehjem, mA

spørgsmålet i økonomisk henseende tages
op. Ihvertfald bør det ikke komme
til at stille sig hindrende I vejen
for en virkelig udbygning af park-
hotellet.
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