Horsens har fået et
aktivitetshus i bykernen
Kildegade 27 B er istandsat for 1,5 millioner kr. Den daglige ledelse står DUI,
Sindlidendes Vel og Arbejdersamaritterne for
Horsens har fået et aktivitetshus i, den indre by.
Efter en gennemgribende
istandsættelse, der har kostet kommunen 1,5 millioner kroner, er det tidligere
Arbejderungdomshjem,
Kildegade 27 B klar til afbenyttelse af byens borgere.
- Det er byens hus, understreger Karsten Bjerregaard, formand for det permanente byggeudvalg. Lokalerne deroppe står i princippet til rådighed for alle,
men af praktiske grunde må
der være nogen, der er ansvarlige. Det bliver i Kildegade Sindslidendes Vel,
DUI - Leg og Virke og Arbejdersamaritterne.
- Sammen nedsætter de et
forretningsudvalg eller en
bestyrelse, som tager sig af
alt det praktiske bl. a. lokalefordelingen, fortsætter
Karsten Bjerregaard.
- Forlods er d'et dog bestemt, at Sindlidendes Vel
disponerer over 1. sal, mens
DUI - Leg og Virke råder
over hobbylokalerne i kælderen. Stueetagen er til fælles afbenyttelse. Det er også
her andre end de tre organisationer, kan komme i be

tragtning f. eks. i forbindelse med afholdelse af møder og lignende. Men det siger sig selv, at de tre, der
står for huset, lægger beslag
på det en væsentlig del af tiden.

Jobskabelse førte
til fast arbejde
Kildegade 27 B er sat i
stand fra kælder til kvist.
Der er lagt nyt tag på, murene er blevet vandskurede,
der er sat nye vinduer i, isoleret, malet og lavet nye toiletter. Det hele har kostet 1,5
millioner kroner.
- Arbejdet med Kildegade
27 B er udført under jobskabelsesloven, oplyser Karsten Bjerregaard.
- Da loven er så stærkt kritiseret for tiden, kunne jeg
godt tænke mig, at fortælle
en lille solstrålehistorie fra
byggepladsen.
- J. A. Byg, som havde hovedentreprisen, havde to
unge langtidsledige i arbejde
heroppe. De to unge, får nu
fast arbejde på den møbelfabrik J. A. Byg opfører. Det
sker efter et omskolingskursus. Sig så ikke, at jobskabelsesloven ikke duer til noget, slutter Karsten Bjerregaard. (lr.)

Under istandsættelsen er Kildegade 27 B bl.a. blevet vandskuret og har fået nye vinduer og tag. Her ses foran den
totalrenoverede bygning fra venstre formanden for det permante byggeudvalg Karsten Bjerregaard, formanden for beskæftigelsesudvalget, viceborgmester Erling Jensen, formanden for DUI - Leg og Virke, Børge Müller, formanden
for Sindslidendes Vel Inger Møller, tømrermester Johan Andisch, Jytte Østergaard, borgmesterkontoret og Sune Nyborg, teknisk forvaltning.

Børge Müller, DUI - Leg og Virke tv. i billedet skal sammen med Sindslidendes Vel og Arbejdersamaritterne stå for den
daglige ledelse af Kildegade 27 B. Her ser han på lokalerne.

