
Efter lange forhandlinger blev socialdemokrater og borgerlige i sundheds- og socialud-
valget i gar enige om opl gget til den arkitekt-konkurrence for det nye ældrecenter
Nord, som der snart skal inviteres til. Hvordan de enkelte boliger, aktivitetscenter og
administrationslokaler skal fordeles i det gamle Ceres-bryggeri, M yer helt op til
arkitekterne. (Foto: Lars Juul)

30 pleje-
boliger
i center
Udvalg enige
om antal og
indretning

HORSENS - Venstre og
konservative fik de ca.
30 plejeboliger med
døgnbemanding i det
nye ældrecenter Nord,
som de gik efter forud
for forhandlingerne.

Til gengæld fik socialde-
mokraterne indført, at der
skal vre en køkkenniche i
boligerne, og at de skal
re på to rum.

Sundheds- og socialud-
valget matte gennem lang-
varige forhandlinger på
mødet i går for at nå til
enighed om grundlaget for
den arkitektkonkurrence,
som skal afholdes for det
nye ldrecenter.

Socialdemokraterne gik
efter en ligelig fordeling
mellem ældreboliger og
boliger med døgndækning .
Det bliver der også idet

 målsætningen er 30 pleje-
boliger og 30 ældreboliger.

Pres på daghjem
Derudover skal der etab-

leres 16 daghjemspladser
og to aflastningspladser.
Ventelisten til daghjem,
hvor borgerne sover hjem-
me og er på plejehjem om
dagen, er lang og voksen-
de.

Ud over boliger inde i de
gamle bryggeri-bygninger
bliver der plads til 15-20 på
arealet udenfor. Heraf skal
ca. fire være på 80 - 100
kvm. og indrettes, så en
kørestolsbruger kan bo i
dem sammen med sin fa-
milie.

Ceres-bygningerne skal
også rumme et center med
køkken, café og aktivitets-
muligheder. Hertil flyttes
det nuværende Pensio-
nistcenter på Allegade.

Desuden skal der indret-
tes administration for
Sundhedsdistrikt Nord,
som flytter fra lokalerne
på Fussingsvej.

- Vi har også et ønske om
at få et varmtvandsbassin,
selv om det er dyrt. Vi ved,

at der er booket meget op i
bassinet på Lindehøj. Må-
ske kan opgaven klares
ved, at vi afsætter plads til
bassinet og finder pengene
lidt senere, siger forman-
den for sundheds- og soci-
aludvalget, Karsten Bjer-
regaard (S).

Den borgerlige fløj er til-
freds med forhandlingsre-
sultatet.

- Vi fik de 30 plejeboli-
ger, vi gik efter. Størrelsen

og placeringen af boliger
kommer til at afhnge af
arkitektkonkurrencen, si-
ger Anna Bundgaard (V).

Kommunen lægger in-
gen forhåndsbindinger på
arkitekterne omkring pla-
ceringen af boliger, center
og administration. Blot
skal de 30 plejeboliger pla-
ceres i to mindre enheder.
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