
Det gamle pakhus Åboulevarden, som det ser ud i dag.
I går bevilligede byrådet 500.000 kr., A renoveringen af
bygningen kan fuldføres . (Foto: Helle Brendstrup).

Halv mill.
kr. ekstra
til fredet
pakhus
Interesse for at leje det gamle
pakhus pa Åboulevarden

Renoveringen af
det gamle pakhus på
Aboulevarden 85 i
Horsens kan nu go-
res færdig. I aftes be-
villigede byrådet de
nødvendige 500.000
kr. Dermed løber
den samlede udgift
til huset op i ca. 1,2
mill. kr.

Den fredede ejendom
ejes af Horsens kommune.
Det var oprindeligt pak-
hus, da Åboulevarden  var
en å. Skibene kunne lægge
til ved huset, og fra den an-
den side kunne køretøjer
hente og bringe varer.

Renoveringen
startede sidste Ar

Renoveringen startede
sidste år. Der blev på det
tidspunkt bevilget ca.
700.000 kr. til arbejdet,
men man var allerede på
det tidspunkt klar over, at
det ikke ville række til en
færdiggørelse .

De ekstra 500.000 kr.
findes på kontoen for byg-
ningsvedligeholdelse for
1989. Der har vist sig et
overskud på den konto, og
det er udvalget for teknik
og miljø, der har foreslået ,
at man bruger de penge til

formålet.
Når bygningen er

dig, skal den enten sælges
eller lejes ud. Viceborgme-
ster ErlingJensen (S) kun-
ne i aftes fortælle , at der
allerede nu er interesse for
at leje huset. Om der bliver
tale om salg eller leje afgø-
res senere.

Alle i byrådet sagde ja til
at bevilge pengene, men
Fremskridtspartiets Steen
Mørcholdt fandt, at det er
blevet alt for dyrt.

- Men vi kan naturligvis
ikke standse nu sagde han.

Miljølistens Jakob Ravn
glædede sig over renove-
ringen af huset.

- Det er et vigtigt hus i
Horsens. Det fortæller ,
hvor åen gik i gamle dage.

Mange penge
Den konservative Ernst

Dyekjr Madsen fandt og-
så, at der er tale om mange
penge, og han foreslog, at
man undersøgte mulighe-
den for at give nedsættelse
i ejendomsskatten til ejere
af fredede bygninger. Pen-
gene skulle så anvendes til
istandsttelse.

Arbejdet med renoverin-
gen af bygningen foregår  i
samarbejde med Fred-
ningsstyrelsen. (asg)
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