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HORSENS - Med ønsker om at kritik må 
vende sig til stolthed blev „det første 
spadestik" i går taget til det meget om-
talte boligbyggeri på Langelinie i Horsens.

Mens en del af de kommende beboere så 
til, bankede borgmester Vagn Ry Nielsen (S) 
kl. 12.00 den første af mange piloteringspæle 
i jorden på Langelinie-grunden.

Og med vintersolen og en blank fjord kun-
ne man nemt forestille den udsigt, der bliver 
fra de 36 boliger, byggeriet rummer.

Færdige om et år
Blandt tre deltagere vandt arkitktfirmaet 

Dissing + Weitling fra København den pro-
jekt-konkurrence, som Horsens Kommune 
sidste år udskrev for grunden. Bag vinder-
projektet stod den række af private borgere, 
der nu for egen regning og i samlet flok bru-
ger ca. 70 mill. kr. på at opføre boligerne, der 
skal stå færdige om ca. et år..

- Tillykke med starten og jeres beslutning. 
Dette projekt har været omgærdet af megen 
debat og misforståelser, og nu glæder vi os til 
at se det færdigt. Det bliver smukt, og det er 
godt for både byen og kommunen, at der bli-
ver opført et byggeri af denne karakter, sag-
de borgmesteren.

Direktør Kaj Pedersen fra ingeniørfirmaet 
Oluf Jørgensen A/S i Horsens, som har væ-
ret foregangsmand for projektet sagde der-
efter:

- Jeg håber kritikken vil forstumme, og by-
ens borgere i stedet bliver stolte af byggeri-
et. Vi håber, at det færdige byggeri bliver li-
ge så flot som de tegninger, der vandt pro-
jektet og gav os retten til at købe en dyr grund 
og bygge et dyrt hus, sagde Kaj Pedersen.

Der blev råbt et længe leve for projektet, 
der stadig ligger som en uafklaret klagesag 
hos Naturklagenævnet, der dog forlængst 
har sagt, at klagen ikke har opsættende 
virkning, og derfor kan byggeriet gå i gang.

I går kl. 12.00 bankede borgmester Vagn Ry Nielsen den første piloteringspæl i jorden til 
boligbyggeriet på Langelinie.
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