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Hatting Plejehjem er
blevet nyt ældrecenter
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Nye tider er rykket ind påDe
Gamles Hjem i Hatting.

Bag de røde mure er der ikke meget
tilbage af det plejehjem, der i 1954 blev
taget i brug af de gamle i Hatting og
Torsted kommuner.

De små stuer med fælles badeværel-
ser er blevet til aldreboliger med flere
kvadratmeter og selvbestemmelse til
beboerne. Spisestuen er nu et cafete-
ria, og dagligstuen er aktivitetsrum for
både beboere og folk udefra.

På gangene er de faste tæpper revet
af og erstattet af lyse trægulve, og det
er ikke længere de hurtige skridt fra
plejehjemmets faste personale, der

hø-res , men de skiftende besøg  af
døgnhjemmeplejens  personale, der bryder
stilheden.

Det gamle plejehjem er blevet til et
nyt ældrecenter .

Et års gennemgribende renovering
og 14 mill. kr. har været prisen. Samti-
dig har det været nødvendigt at

nedlægge 13 af de tidligere 27 plejehjems-
pladser for at give plads til de nye

ældreboliger, der kræver flere kvadrat-
meter for at kunne leve op til vor tids
politiske målsætninger .

I Horsens blev målsætningerne sat
allerede i 1989, da de sociale politikere i
Horsens bl.a. besluttede sig for, at der
skal opføres et ældrecenter  med tilhø-
rende service-faciliteter i hvert af de
fem sundheds-distrikter, kommunen
er delt op i.

Et af slagsen er allerede færdigt. Det
drejer sig om Kildebakken, som det tog
tre år og 34 mill. kr. at forvandle til
ældrecenter . Denne ombygning betød
nedlæggelse af 47 plejehjemspladser.

Centret i Hatting er ikke så stort,
men funktionen bliver næsten den
samme.

To afdelinger
Ligesom Kildebakken er De Gamles

Hjem i Hatting nu delt op i to afdelin-
ger.

Den ene rummer seks af de i alt 14
boliger. Det er to-rums boliger med
eget bad og toilet, der lejes ud til pen-
sionisterne i Horsens kommune på lige
fod med alle andre ældreboliger i kom-
munen.

Den anden fløj af ældrecentret er
bygget om til en lukket afdeling med
otte et-rums boliger, der er beregnet
for svært senil demente.

I midterbygningen ligger cafeteriet
og aktivitetscenteret, og det er menin-
gen, at denne del af det tidligere pleje-
hjem nu også skal bruges af de ældre i
Hatting, der bor i eget hjem.

Da plejehjemmet i forket 1993 blev
tømt og beboerne flyttet til andre pleje-
hjem for at give plads til håndværker-
ne blev beboere tilbudt at komme til-
bage, når ombygningen var færdig.
Men kun en enkelt har benyttet sig af
tilbuddet.

Samtidig bliver det også kun en del
af det tidligere personale, der far mu-

Hans Riechers fra Dansk Arkitekt- &
Ingeniør Kontor af 1945 i Horsens fik
opgaven med at slå stregerne til det
nye ældrecenter  i Hatting. Billedet her
viser gangarealet, der forbinder de to
boligafdelinger.

lighed for at komme tilbage til Hatting,
fordi der ikke længere er brug for så
mange ansatte.

Forandringen på det gamle pleje-
hjem er mærkbar, og mens beboerne
langsomt får de polstrede lænestole sat
på plads og hængt familieportrætterne
op på de hvide vægge, glæder man sig
over, at hjulene igen er sat i gang i
Hatting.

De har stået stille meget læ ngere
end beregnet, og ingen har nogensinde
fundet ud af hvorfor.

Men både pårørende og borgere i
Hatting reagerede voldsomt, da det i
sommeren 1993 blev offentligt kendt,
at den sidste beboer på Hatting pleje-
hjem var flyttet ud i april - uden at den
længe planlagte ombygning var gået i
gang.

Politikerne forsøgte på skift at finde
en god forklaring eller flytte skylden
over på hinandens skuldre, og det end-
te med, at byrådet kollektivt påtog  sig
skylden for, at plejehjemmet - trods
kraftig mangel på plejehjemspladser -
kom til at stå. tomt i ni mån eder, inden
håndværkerne i slutningen af januar
1994 rykkede ind.

Men det er fortid nu, og i Hatting vil
man helst se fremad og starte på en
frisk sammen med de nye beboere og
medarbejdere, der i disse dage og nogle
uger frem flytter ind i de nye omgivel-
ser på ldrecenteret.

Sundhedscenterleder Alice Teckemei-
er fra distrikt øst glæder sig til at tage
ældrecenteret  i Hatting i brug. En
områdeleder  bliver i løbet forå ret ansat til
at lede selve centeret og den del af
hjemmeplejen, som flytter ind der.
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