Minister: Nej til
Farvergade-boliger
Horsens har fået blankt
nej til private andelsboliger

sen (S), da ansøgningen blev sendt afsted.
Nu har Boligministieret svaret, at der
ikke bliver nogen kvote til Horsens.

Af Birte Kongshaug

- Det er usædvanligt, at vi slet ingen får.
Ministeren har 1000 boliger at dele ud af,
og vi burde ihvertfald have fået kvote til
10 boliger, men vi er heller ikke tilfredse,
siger borgmester Vagn Ry Nielsen (S).
- Derfor har jeg foreslået og fået vedtaget i økonomiudvalget i går, at vi nu retter en særlig henvendelse til Boligministeriet for at få del i 300 boliger, han har
tilbage.
- Vi vil søge specielt til Seniorboligerne i
Farvergade, fordi det er et usædvanligt
projekt, som er opstået blandt borgerne,
og det vil vi altså have kvote til, siger borgmesteren.
Han tilføjer, at Horsens Kommune nor

HORSENS - 30 seniorboliger i Farvergade er blandt de boligprojekter,
som Horsens Kommune har søgt kvote
til og nu fået blankt afslag på af Boligministeriet.
Kommunen har søgt ministeriet om
kvote til i alt 70 private andelsbolig-byggenier, og de udgør kun ca. halvdelen af de
projekter, der reelt kunne bygges.
- Men vi vil ikke søge kvote til flere boliger, end vi kan bruge, sagde udvalgsformand for teknik og miljø, Lillian Søren

Prøver igen

malt ikke bliver snydt, når ministeriet
skal dele kvote ud til private andelsboliger, sidste år fik Horsens bl.a. til boligerne i det gamle pakhus og Bikubens byggeri i Byvangen.
Bag de ca. 30 Seniorboliger i Farvergade står en gruppe ældre borgere i Horsens,
der sammen med Ældreboligselskabet i
København vil realisere byggeriet så
snart tilladelsen er på plads.

Nej til flere projekter
De projekter, der ikke bliver til noget i
denne omgang, er et boligbyggeri på Violvej i Tyrsted, hvor Byggeselskabet Sønderåen vil opføre 18 boliger.
Desuden er det Tordenskjoldsgade 21,
hvor Preben Gundersen fra Åbenrå ville
bygge otte ældreboliger og endelig er der
Torsted Vest, hvor Dansk Husbyg fra Haderslev ville bygge 22 boliger.

