
Hatting Plejehjem
to mill. dyrere
For få penge
til forsinket
plejecenter

Af Birte Kongshaug

HATTING - Bygge-bud-
gettet for Hatting Ple-
jehjem er overskredet
med godt to mill. kr.

Det står klart endnu inden
det forsinkede arbejde er gået
i gang.

Ombygningen skulle være
startet den 1. december, men

håndværkerne går ikke i
gang, for de økonomiske  pro-
blemer er løst.

Horsens kommune har af-
sat 12.835.000 kr. til ombyg-
ningen af plejehjemmet, men
en opørelse over udgifterne
viser nu, at der bliver en over-
skridelse af byggesummen på
2.187.000 kr.

Overskridelsen er sket på li-
citationerne, omkostninger og
honorarer.
Håndværkerne  var i går
indkaldt til møde for eventu-
elt at finde besparelser i byg-
geriet.

- Men jeg ved ikke, om vi
skal finde de to mill. ved
besparelser i byggeriet. Vi skal
have et plejecenter, der funge-
rer, og ikke en discount-10s-

ning, siger formanden for
sundheds- og socialudvalget,
Karsten Bjerregaard (S).

- Og kan det ikke lade sig
gøre at finde pengene i bygge-
riet, må der en politisk beslut-
ning til.

- Ombygningen af Hatting
skal lynhurtigt i gang. Præcist
hvornår ved jeg ikke, men for-
mentligt om en uge eller to,
siger Karsten Bjerregaard.

Udvalgsformanden mener
dog ikke, at en politisk be-
handling af sagen vil forsinke
byggeriet yderligere.

Men skal der bruges ekstra
to mill. kr. på Hatting-bygge-
riet, skal byrådet behandle sa-
gen. Og det næste  og sidste
byrådsmøde  i år er sat til den
14. december.

Ombygningen af Hatting
Plejehjem er i forvejen et
halvt år forsinket, idet bygge-
riet oprindeligt skulle være
startet 1. juli. Siden blev byg-
gestarten skubbet til 1. okto-
ber, og den blev senere ændret
til 1. december.

I dag har plejehjemmet
stået tomt i syv måneder .

De sidste beboere flyttede
ud den 28. april, og hvis ellers
byggeplanerne denne gang
holder stik, kan de nye bebo-
erne flytte ind om godt et år -
nemlig den 1. januar 1995.

Karsten Bjerregaard under-
streger, at selvom byggeriet
ikke som ventet er gået i gang,
vil det ikke rokke ved sluttids-
punktet.
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