
Et værdigt sted
for de ældre
Borgmester-løfte til de ældre under rejsegilde pa Kildebakken

- Jeg er overbevist om, at
Kildebakken vil blive et
værdigt center for de
ældre, nårdet står færdigt.
Sådan  lød nogle af de ord,
som borgmester HenningJen-
sen (S) gav plejecentret Kilde-
bakken med på vejen, da der
var rejsegilde på første etape
af den ombygning, der foregår

i øjeblikket på stedet.
Rejsegildet foregik i den ene

af de to nye sidefløje, som er
skudt op mellem plejecentrets
for- og bagbygning, og om-
kring 100 håndværkere, an-
satte fra plejecentret, arkitek-
ter, ingeniører, forvaltnings-
folk og politikere var mødt  op
for at markere begivenheden.

Borgmesteren talte fra en
trillebør , og han dvælede ved,
at plejecentret altid har været
omgivet af mange følelser.

- Den gang stedet hed De
gamles Hjem, var der beretti-
get kritik mod de kår, som
man bød beboerne. Og nu
hvor vi valgte at lave om, har
det ogsa givet anledning til
kritik. Alligevel tror jeg, at al-

le kritikerne vil kunne lide
slutresultatet, når  centret
star færdigt, spåede borgme-
steren.

Penge til de ældre
Borgmesteren benyttede

ogsa lejligheden til at sende et
signal ud, om at kommunens
ældrepolitik ikke standser ved
ombygningen af Kildebakken.

- Jeg er sikker på, at der bli-
ver brug for at overføre store
midler til ældreområdet  i de
kommende år. Både fordi der
bliver flere og fordi de
ældre bliver ældre.

- Vi skal fortsætte
bestr-belserne  for vore æældre, og det
vil komme til at koste mange
penge. Det håber  jeg, at der er
forståelse  for, sagde borgme-
steren - uden dog at komme
nærmere ind på, hvad penge-
ne til de ældre  mere konkret
skal bruges tile.

Ombygningen løber - alt in-
klusive - op i 42 mill. kr, og
første etape omfatter bagbyg-
ningen og de to sidefløje , mens
hovedbygningen ud mod Kil

degade udgør anden etape.
Bagbygningen kommer til

at rumme 16 et-rums ældre-
boliger med fælleskøkken ,
mens sidebygningerne sideflø-
jene tæller fire to-rums boli-
ger, og hele første etape skal
ifølge planen stå færdig d. 1.
februar næste

Derefter gar håndværkerne
over til at lave forbygningen
om til 22 to-rums boliger med
en række fællesfaciliteter så-
som frisør, fodpleje og cafete-
ria. Altsammen noget, der vil
stå åben for beboerne i hele
midtbyen.

Tidligere lød planen på, at
næsten hele forbygningen
skulle være færdig inden nyt-
året 1991-92, men som det ser
ud nu, vil der ikke blive ind-
flytning i forbygningen før i
1992, fordi kommunen har
valgt at udskyde en del af an-
lægsudgifterne.

- Nu vil jeg regne med, at
hele forbygningen star klar til
indflytning omkring den 1.
april 1992, skønner  ældrebo-
ligkonsulent H. E. Hansen,
Horsens kommune. (jala)

Omkring 100 mennesker kikkede indenfor i den ene af de nye sidebygninger for at v ære med til
rejsegildet pm første etape af ombygningen. (Foto: Lene Sorensen)
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