
Teknisk skole har
købt møbelfabrik

Far dermed mulighed for at lose sine pladsproblemer - „Horsnæs"
flytter til Oens

Således ser møbelfabrikken „Horsnæs" I Slotsgade ud.

TIRSDAG
25. MAJ 1971	 Horsens

Nr. 118 - 106. &gang - Lossalg 1 kr.

Det er ikke nogen hemmelig-
hed, at den tekniske undervis-
ning i Horsens længe har lidt
under pladsmangel. Man har
været nodt til at leje lokaler
ude i byen. Nu er der udsigt
til, at hele dette problem kan
blive lost. Horsens tekniske
Skole har af fabrikant Harry
Jochumsen kobt det kompleks
i Slotsgade, hvor mobelfabrik-
ken „Horsnæs" har til huse, og
salgsprisen er 500.000 kr.

Det er hensigten, at bygningerne
skal rives nod, nyt kan opføres,
men man kan forst gå i gang med
disse planer om et årstid, idet
„Hammes" forbliver pa stedet i
dette tidsrum, indtil man har Met
udbygget virksomheden i Oens,
hvor man for flere dr siden erhver-
vede en grund.

Rektor Georg Rasmussen oply-
ser, at dot er tanken at flytte Byg-
geteknisk Højskole ud til Teknikum
ph Chr. M. Østergårdsvej.
geskolen, der ma benytte lejede
lokaler ude i byen, skal derefter
udbygges pa de arealer, man far
fri. Det er endvidere tanken at
trække Byggeteknisk
Værkstedsskole ind i egne bygninger. I dot
hele taget glæder vi os til at få. det

hele samlet nos os selv, siger rek-
tor.
Horsnæs-grunden er pa ca. 3.000
kvadratmeter. Det er ogsa planen,
at Maskinmesterskolen skal for-
blive i Stjernholmsgade, mens
un-dervisningen for tekniske assisten-
ter skal foregå. i Stjernholmsgade.
— Vi har jo relativt Bode bygnin-
ger i Slotsgade og Amaliegade, og
dot vile have været dyrt, om vi
skulle have forladt dem for at
bygge et andet sted. Iøvrigt har vi
jo fået lovning fra kommunen
den nuværende administrationsbyg-
ning pa Hjørnet af Havnealle og
Amaliegade, mar kommunen til sin
tid bygger en ny administrations-
bygning, slutter rektor Georg Ras-
mussen.	 P. N.
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