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Ældrecenter i Ceres-bygning
Enighed i
socialudvalg
om Ceres som
nyt ældrecenter

Af Birte Kongshaug

tions-apparatet solgt og i
denne sommer fragtet til
Rumænien. Tilbage er den
ca. 10.000 kvadratmeter
store grund og de karakte-
ristiske murstens-bygnin-
ger, der i 1993 var vurderet
til at have en værdi på ca.
otte mill. kr.

- Jeg har ikke opgivet at
få fremskyndet
ældrecenter Nord, men nu har sta-
ten fjernet vores mulighe-
der for at låne-finansiere
selve centerfuntionen.

- Men lykkes det ikke at
fremskynde det, bliver et
ældrecenter i nord en rea-
litet i 1997, siger borgme-
ster Vagn Ry Nielsen.

Sammen med andels-bo-
ligforeningerne er kom-
munen i gang med et om-
fattende ældreboligbygge-
ri, der tilsammen skal re-
sultere i ca. 70 nye boliger
til ældre. Det omfatter Ho-
tel Postgården, de rode
blokke ph Sundvej og
Arentzens Minde.

Samtidig er planerne om
at ombygge plejehjemme-
ne Tamdrup og Nørrevang
udskudt. Inden det sker,
vil politikerne have ældre-
center Nord realiseret.

HORSENS - Politisk
banes vejen nu for, at
ældrecenter Nord pla-
ceres i Ceres-bygnin-
gerne ved Nurretory i
Horsens. Socialudval-
get er enigt, på mandag
beslutter

økonomiudvalget.

Kommunalpolitikerne i
Horsens har forlængst be-
sluttet, at der skal være et
ældrecenter i hvert af de
fern sundheds-distrikter i
kommunen.

Det første blev Kilde-
bakken, som Jigger i midt,
siden er Hatting-Centret
kommet i distrikt vest, og
Apark-Centret på grænsen
mellem vest og midt er på
vej. Og nu star et ældre-
center i nord for døren.

Planerne er så konkrete,
at placeringen af centeret
allerede er vedtaget i sund-

Produktionen 01 i Ceres-bygningerne blev indstillet i 1993, og siden har bygningskomplekset ligget stile hen.

- Den eneste henvendel-
se, jeg har Met fra Horsens
kommune, er en anmod-
ning om at matte besigtige
bygningerne ude og inde,
og det er sket, oplyser Ul-
rik Sorensen.

Borgmesteren afviser,
at der allerede er tale om
købs-forhandlinger, og det
samme gør

økonomidirektør Ulrik Sorensen fra
Bryggerigruppen, der ejer
bygningerne.

Det tidligere Ceres-
bryggeri har ligget stille si-
den den 30. september
1993, da produktionen
blev indstillet og de ca. 70
ansatte afskediget.

Siden er selve produk-

heds- og socialudvalget, og
på mandag skal

økonomiudvalget med borgmester
Vagn Ry Nielsen (S) i spid-
sen træffe en principbe-
slutning om placeringen af
i Ceres-bygningerne.
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