
Den vedbend-klædte bygning i Havneallé står over for en større renovering, hvis Horsens tekniske Skole kommer
igennem med sin nye rokade-plan. (Arkivfoto)

Teknisk skole
klar til omrokering
Vii have
hovedkontor iHavneallé

HORSENS - Horsens
Tekniske Skole er ved
at gore klar til den helt
store omrokering i
midtbyen.

Skolen har planer om at
lobe og renovere ejendom-
men Havneallé 1A, hvor en
del af skolen i øjeblikket
bor til leje. Bygningen ejes
af Horsens kommune.

Rektor Svend Trost
Sø-rensen regner med, at han-
delen vil vare pa plads in-
den nytår, og han oplyser,
at prisen for ejendommen
er fastsat til to mill. kr.

Skar i projektet
Dertil kommer en reno-

vering, som ifølge skolens
oprindelige plan var bereg-
net til at koste 27 mill. kr.

Siden er der dog sket en
ændring af reglerne, så
statens tilskud til bygnin-
ger fra nytår kommer til at
følge det såkaldte taxame-
ter-princip. Det vil sige, at
tilskuddet svarer til elev-
tallet.

Pa den baggrund har
skolen valgt at skære i re-
noveringen, og lederens
bedste bud lyder pa, at den
nu kommer til at koste ca.
det halve. Gar det i opfyl-
delse, er der stadigvæk tale
om en investering pa et
to-cifret million-beløb,
som der var lagt op til.

Projektet kommer ho-
vedsagligt til at omfatte
Havneallé 1A, men andre
af skolens bygninger skal
også renoveres.

Ny administration
Gar alt glat, vil

håndværkerne starte til foråret,
mens det færdige resultat
gerne skulle være klart in-
den efterars-semestret gar
i gang.

Formalet med planen er
at fa samlet administra-
tion, studievejledning , og
efteruddannelse i bygnin-
gen. Afdelingen pa Vejlevej
berøres dog ikke af
ændringen.

Det betyder, at skolen
vil rømme sit lejemål i Fal-
stersgade, hvor der i
øje-blikket er efteruddannel-
se. Desuden berøres sko-
lens bygninger i Slotsgade
af planen.

Skolens hovedadmini-
stration, som i øjeblikket
ligger pa adressen Slotsga-
de 11 - i bygningen, der
populært kaldes "siloen" - vil
formentlig blive erstattet
af undervisningslokaler.
Samtidig ser det i

øjeblikket ud til, at Slotsgade 7, 9
og 17 vil blive indrettet til
boliger for studerende.
Isar for de mange uden-
landske elever, som skolen
har.

Planerne bygger blandt
andet pa støtte fra Hor-
sens kommune og Vejle

amt. Skolen har søgt bade
amt og kommune om tan
eller tilskud til bade køb og
renovering. Det drejer sig
om 10 procent fra hver af
parterne til hver ting - el-
ler sammenlagt små seks
mill. kr.

Lan eller tilskud
Ifølge en ny lov ma am-
ter og kommuner fra nyår
ikke langere yde rente- og
afdragsfrie lån til projek-
ter pa landets erhvervs-
skoler.

Svend Trost Sorensen
regner dog med, at skolen
kan nå at fa det rente- og
afdragsfrie beløb til kob af
selve ejendommen ph
plads, inden den nye lov
trader i kraft. Det drejer
sig om 200.000 kr. fra bade
amt og kommune.

Men han tror også ph, at
skolen kan fa støtte fra de
to myndigheder til selve
renoveringen, selv om den

først er planlagt til at be-
gynde til foråret.

Samtidig med at
lånemuligheden forsvinder, far
amter og kommuner nem-

lig lov til at yde direkte til-
skud til projekter pa er-
hvervsskolerne.

- Skulle der opsta pro-
blemer med tilskuddene,

kan jeg stadig ikke forestil-
le mig, at projektet bliver (jala)
droppet. Det er stillet nog-
le brandkrav til bygninger-
ne, og de skal under alle

omstændigheder opfyldes.
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