
Plejehjem klar
til indflytning
De første flytter
ind knap to år
efter de sidste
flyttede ud

HORSENS - Den 28.
april 1993 flyttede den
sidste beboer ud af Hat-
ting Plejehjem. Den 1.
februar 1995 og godt 21
måneder senere ventes
det nye ældrecenter
igen fuldt beboet.

Lige nu er de første be-
boere ved at rykke ind i de
seks to-rums boliger, som
far status som almindelige
ældreboliger , og ifølge
dreleder Alice Teckemeier
flytter ældre senil demen-
te i løbet af januar ind de
otte et-rums plejeboliger
på ældrecenteret.

Ombygningen af Hat-
ting Plejehjem til et mo-
derne æ ldrecenterbetød

nedlæggelse af 13 pleje-
hjemspladser, som dermed
er en del af de 60 pleje-
hjemspladser, som siden
1989 er blevet nedlagt i
Horsens kommune.

Skandalen
Plejehejems-ombygnin-

gen udviklede sig desuden
til en politisk skandale, da
plejehjemmet kom til at
stå tomt i ni måneder , fra
den sidste beboer den 28.
april 1993 flyttede ud, til
håndværkerne i slutnin-
gen af januar 1994 rykkede
ind.

Inden Horsens byråd i
august 1993 kollektivt på-
tog sig skylden for forsin-
kelsen af ombygningen,
havde de folkevalgte indbyrdes forgæves søgt at

placere ansvaret på hEnan-
dens skuldre.

SEden har
håndværkerneforvandlet det gamle

plejehjem, så det nu står
klart til både velfungeren-
de ældre og de senil de-
mente, som der er et sti-
gende behov for plejeboli-
ger til.

Desuden får Hatting sit
eget ældrecenter, der også
skal bruges af pensioni-
sterne i området.

Prisen for ombygningen
blev i første omgang sat til
12,8 mill. kr., men allerede
inden håndværkerne for et
år siden rykkede ind, stod
det klart, at det blev 1,2
mill. kr. dyrere.

Byggeriet stod færdigt i
slutningen af november
sidste og i første om-
gang regnede man med, at
indflytningen kunne fore-
gå fra den 15. december.

Men på grund af julen og
manglende lyst til at flytte
lige op til højtiden blev ud-
lejningen skubbet, og den
er først lige er gået i gang.
(bErte)
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