Åbent byggeri vandt
Ceres-center
med grønne
områder og
venlige facader
Af Henrik Ask
HORSENS - Ved hjælp
af bl.a. grønne områder
og lyse lokaler skal Ceres-byggeriet gøres til
et indbydende byggeri,
der falder i tråd med resten af området.
Sådan lyder en vigtig del
af strategien bag arkitektplanerne for det kommende Sundhedscenter Nord
på Ceres-grunden.
Planerne er skabt af
Jørn Ginnerups Tegnestue A/S fra Horsens.
Den lokale tegnestues
planer blev i går valgt som
vinder af en konkurrence
vedrørende den fremtidige
udformning af Ceresgrunden.
Konkurrencen var udskrevet af Horsens kommune, og der var fern for-

slag at vælge mellem. Horsens-arkitektens forslag er
skabt i samarbejde med
Århus-firmaerne Steensen
og Varming A/S og Birk
Nielsens Tegnestue.
- Det var problematisk
at få et overblik over Ceres-byggeriet. Gennem
hrene er der kommet et
hay af knopskydninger på
det orginale byggeri, og det
tog os noget tid at finde
den røde tråd i indretningen, fortæller Jørn Ginnerup.

Grønt område
Hele sundhedscentret
kommer til at dække
10.000 kvm. Og det er vel
at mærke kun indendøre .
- Udenfor skabes et stort
grønt område mod Houmannsgade, ligesom fronten mod Allégade får en
åben forplads med træe r.
På den måde ser centret
indbydende ud, siger Jon
Ginnerup.
Det ny sundhedscenter
deles op i ældrecenter, 1dreboliger,
obgørsnuefadmhilct.

planerne bygges
Ifølge
22 nye ældreboliger. Det
sker ved at drage en del af
Stefansgade ind i byggeriet.
Det nuværende Ceresbyggeri er lavet i mange
forskellige niveauer. Men
de jævnes i høj grad ud ved
at sænke lofter og hæve
gulve.
Desuden får hver afdeling en separat indgang.
- Det betyder, at afdelingerne både kan lukkes af
og holdes åbne . På den måde kan de ældre i boligerne få lov til at være i fred,
påpeger Jørn Ginnerup.
Ceres-byggeriet kommer til at fremstå som helt
nyt, når det er færdigt
midt i 1998.
Men i virkeligheden baseres meget på det nuværende byggeri.
- Ældreboligerne bliver
det eneste nybyggeri. Alt
andet indrettes i henhold
til de bestående lokaler.
Ifølge
Jørn Ginnerup er
sundhedscentret meget alsidigt indrettet.
- Hvis politikerne nedl gger aeldrecentret om 30

år, er det lavet, så der også
kan være andre aktiviteter
i lokalerne, understreger
han.

Glad borgmester
Vinder-projektet blev
valgt af en gruppe bestående af politikere, arkitekter,
embedsmænd og fremtidige brugere af sundhedscentret.
Borgmester Vagn Ry
Nielsen (S) stod i spidsen
for gruppen.
- Det er et center, som i
høj grad fungerer på brugernes vilkår.Desuden falder det godt ind i omgivelserne. Dog skal nogle ting
ændres, før byggeriet begynder, siger borgmesteren.
Horsens kommune valgte at købe alle fem arkitektforslag.
- Der er elementer i dem
alle, som kan bruges. Derfor sikrede vi os rettighederne til dem, forklarer
Vagn Ry Nielsen.

