
Et nyt elevatortårn og svalegange er føjet  til hotelbygningen, og indgangen er flyttet
væk fra Jernbanegade til det rolige gardmiljø  ud mod Levysgade.

Postgården klar
til indflytning
Åbent hus for
borgerne i nyeældreboliger
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HORSENS - Om en uge
flytter 25 ældre i Hor-
sens ind i det tidligere
Hotel Postgården i Gl.
Jernbanegade, der nu
er bygget om til ældre-
boliger.

Det er boligselskabet Le-
jerbo i Horsens, der i dag
ejer bygningerne og har
gennemført den renove-
ring, der har forvandlet de
forfaldne hotelbygninger
til ældreboliger. Men in-
den de ældre flytter ind,

far borgerne en mulighed
for at se stedet.

I morgen, iørdag den 25.
maj kl. 10.00 - 14.00 er der
&bent hus i Postgården,
hvor kommunen vil vise de
nye ældreboliger  frem.

Interesserede kan fa lov
til at kigge ind i to-tre
for-skellige lejligheds-typer,
og i fælleslokalet oppe un-
der taget bliver der budt pa
en 01 eller en sodavand.

Stor interesse
- Der har været en stor

interesse for ombygnin-
gen, og derfor vil vi gerne
vise resultatet frem, for
beboerne rykker ind, for-
klarer Finn Grønbæk, æl-
dreboligplanlægger i Hor-
sens kommune.

Ombygningen af Post-
garden har vret længe
undervejs. Hotellet blev i

1990 opkobt af
entrepnør-firmaetHøjgaard&
Schultz A/S, og siden har
der været barslet med bo-
ligplaner i hotellet.

Fik ikke kvote
Forst drejede det sig om

en blanding af almennytti-
ge boliger og ældreboliger ,
men det lykkedes aldrig
Horsens kommune at fa
tildelt kvote til disse boli-
ger, og forst da boligfore-
ningen Lejerbo gik ind i
projektet, blev renoverin-
gen og ældreboligerne i
Postgården til realiteter.

Det er arkitektfirmaet
Østjyllands Tegnestue A/
S, der har stået for den
nnsomme renovering af
bygningerne, der er opført
i 1909 og 1910 efter tegnin-
ger af den kendte Hor-
sens-arkitekt, Viggo Norn.
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