Endeligt ja
til Ceres
Regeringens
byggestop
ændrer på
planerne
Af Birte Kongshaug
HORSENS - Lokalplanen, der skal bane vejen for ældrecenter i
Ceres, er nu endeligt
vedtaget.
Samtidig har byrådet
godkendt, at der udelukkende bygges
.ældreboig

Horsens Byråd havde i
gar Ceres-centeret på
dagsordenen, efter at lokalplanforslaget har været
til offentlig høring .
Kun Naturgas Syd har
haft bemærkninger til forslaget, og det var da også et
enigt byråd , der i går sagde
god for lokalplanen.
Samtidig accepterede
politikerne også , at der
sker en ændring i boligbyggeriet på Ceres.
Aftalen mellem Kommunernes Landsforening
og regeringen har betydet
et stop for støttet byggeri undtaget er dog

.ældreboig

Stop noget andet
På Ceres var det oprindelig meningen, at der
skulle bygges 33 ældreboliger og 44 almene familieboliger. Dette er nu
ændret til 77 ældreboliger .
- Når der nu bliver flere
ældreboliger i Ceres, vil jeg
foreslå, at man dropper to
,
af de æ ldreboig-pjkt
som de almene boligselska-

ber vil bygge, sagde Elise
Gerstrøm (K).
Det er sådan, at boligselskaberne i Horsens i alt vil
bygge 54 ældreboliger fordelt over hele Horsens.
Folkebladet har tidligere
skrevet om byggerierne, og
i gar gav byrådet tilsagn til
at state disse byggerier.
-

Kom i gang

- Jeg beklager, at vi ikke
kan bygge det vi vil, og jeg
vil opfordre boligforeningerne til at tage sig sammen og renovere nogle af
deres gamle karréer og
sætte elevatorer ind, sagde
Lone Bach (løsg.)
Det fik den tidligere lokale formand for Lejerbo i
Horsens, udvalgsformand
Karsten Bjerregaard (S),
til at reagere:
- I forbindelse med en renovering forsvinder der en
del boliger, så vi er under
alle omstændigheder nødt
til at bygge erstatningsboliger.
- Desuden er der stadig
kø til ældreboliger, og vi
dækker langt fra behovet
for den slags boliger, tilføjede Karsten Bjerregaard.
Det store Ceres-projekt
til over 100 mill. kr. er tegnet af Jørn Ginnerups
Tegnestue A/S, som vandt
den arkitekt-konkurrence,
der har været om projektet, og mens kommunen
selv bliver bygherre på
selve centeret, så bliver det
formentlig Arbejdernes
Andelsboligforening
af
1938, der skal bygge boligerne.

