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HORSENS - Aldrig har
en rejsegilde-krans
hængt så højt over Hor-
sens som i hvor der
var rejsegilde pa det ni-
etagers høje Horsens
Uddannelsescenter.

Håndværkere , politike-
re, arkitekter, projektma-
gere, lejere og kommende
brugere var med, da de rø-
de pølser blev serveret, og
pilsnerne knappet op - alt-
sammen for at fejre det ud-
dannelsescenter, som
borgmester Vagn Ry Ni-
elsen (S) tilbage i januar
1997 sagde, at han ville ha-
ve bygget.

Og da borgmesteren i
går, som den første af da-
gens talere, steg på taler-
stolen, sagde han:

- Det er en festdag for os
alle i Horsens. Dette er ik-
ke kun et rejsegilde på et
uddannelsescenter, det er
også starten på en ny by-
del syd for åen, som vi ha-
ber vil udvikle sig meget og
smukt inden for de

nærmeste og dette er star-
ten pa noget, som vil

prægebyen afgørende.

Byens spejl
- Og nar pengene er til

det, hoer det med til pla-
nerne pa Horsens Hus-
grunden, at området langs

aen skal blive til en smuk
og rekreativ oase.

Derefter lovede arkitek-
ten bag det hele, Jens Ole
Laursen fra Birch & Sven-
nings Tegnestue, at byen
vil komme til at spejle sig
i højhusets glatte glasfaca-
der.

Indtil videre er der kun
det grå beton-skelet at se,
men om kort tid bliver mu-
rene beklædt med gule
mursten og glas, og skelet-
tet skulle blive forvandlet
til en smuk bygning, som
ifølge planerne skal stå.
klar til indflytning den 1.
december.

Uddannelsescenteret
koster ca. 110 mill. kr. at
opføre. Unileasing A/S fi-
nansierer byggeriet, som
opføres af KPC BygA/S i en
totalentreprise. Horsens
Kommune skal senere lea-
se samtlige 13.250 kva-
dratmeter og derefter ud-
leje en del af dem til bl.a.
folkeoplysnings-forbunde-
ne.

Mere pa vej
Mere end 6500 betonpæ

le bærer den store bygning,
som allerede næste år får
selskab af endnu et højhus
- denne gang på 12 etager,
som skal bruges til Vejle
Amts Voksenundervis-
nings Center, Arbejdsfor-
midlingen og kontorer.

Desuden er der planer
om almennyttige boliger i
området, ligesom der iføl-
ge de oplysninger Folke-
bladet har, er talt om at
flytte resten af den kom-
munale skoleforvaltning
ned i højhusene pa Hor-
sens Hus-grunden.

Omkring 200 håndværkere, politikere, embedsfolk, pro-
jektmagere og mange andre var med, da der i går var rej- Om kort tid skyder endnu et hojhus op ved siden af det ni etagers høje Horsens Uddannelsescenter, som der i gar var
segilde pa den hidtil højeste  bygning i Horsens. rejsegilde pet. Det kommende hojhusbyggeri bliver pet12 etager, og det skal bl.a. huse Arbejdsformidlingen i Horsens.

Rejsegilde på en ny bydel
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