
Sundheds- og socialforvaltningen mener, at der kan blive
plads til ca. 45 ældre/plejeboliger , aktivitetscenter, saint
Sundhedscenter Nords administration i de gamle Ceres-
bygninger. Derudover ønsker  politikerne at opføre 15-20
nye boliger på grunden. Meningen er, at nogle af de nyere
bryggeri-bygninger, heriblandt en store lagerhal, skal
nedrives. (Foto: Lars Juul)

Forarbejde
til to mill.
Ældrecenter  pa
Ceres-grunden
færdig  i juni 98

HORSENS -
Planlægningenløberop i to
mill. kr., for de forste
håndværkere trader
ind på Ceres-grunden
for at indrette et nyt
ældrecenter.

Byrådet  har tidligere be-
sluttet at lobe det gamle
bryggeri og indrette
ældreboliger  med tilhørende  ak-
tivitetscenter og cafeteria
samt administrationsloka-
ler til Sundhedscenter
Nord. Pris: ca. 55 mill. kr.

I går besluttede sund-
heds- og socialudvalget at
sætte skub i planlægnin-
gen og bede om 1,65 mill.
kr. til formålet. I forvejen
har byrådet bevilget
350.000 kr.

For pengene skal der
bl.a. laves en meget til-

bundsgående forundersø-
gelse og ,en grundig regi-
strering af de eksisterende
fabriks- og kontorbygnin-
ger.

Derudover går de to
mill. kr. til at d kke udgif-
terne ved en planlagt arki-
tektkonkurrence samt
teknisk rådgivning fra fir-
maet Danbolind A/S, som
er hyret som rådgiver  i he-
le projektforløbet.

Ifølge den tidsplan, som
Danbolind allerede har la-
vet, forventes centret at
stå færdigt ved udgangen
af juni 1998.

I løbet af den kommende
maned skal der laves et
byggeprogram, som kan
danne grundlag for arki-
tektkonkurrencen. Og in-
den den 15. juni skal de ar-
kitekter, som skal deltage i
konkurrencen, udpeges.

Indholdet
Sideløbende hermed

skal sundheds- og social-

udvalget diskutere indhol-
det af byggeriet. Hvor sto-
re skal boligerne være?
Skal nogen af dem være
et-rums? - lyder bare to af
spørgsmålene.

Men før sagen dukker op
på et udvalgsmøde, skal
brugerne høres. Kommu-

nen har indkaldt
repræsentanter  fra Pensioni-
sternes Kontaktudvaig  og
brugerrådet i Pensionist-
centret på Allegade. Dette
center skal lukke og flytte
med ind i Ceres-bygnin-
gerne. (1v)
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