
Den tidligere psykiatriske afdeling på Kildebakken er færdig, og det samme er fire nye ældre - og
handicapvenlige boliger, der allerede er lejet ud.
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Når  flaget næste  forår
går til tops på Kildebak-
ken, og politikere, bygme-
stre og andre honoratiores
fra Horsens indvier byens
nye plejecenter, er det tre

å r siden, de første beboere
måtte flytte og vige for om-
bygningsplanerne.

Dengang gik bølgerne  højt.
De gamle var skeptiske ved
flytningen, og personalet tviv-
lede på, at alle ville komme
helskindede gennem de

omvæltninger , der var på vej.
Men planen var klar. Det

gamle plejehjem, der blev op-
ført i 1912, var utidssvarende.
Værelserne var for små,
gangene for mørke, og det
kneb voldsomt med at leve op
til nutidens krav om moderne
faciliteter.

Det var nu ikke så meget
beboere, der krævede flere
kvadratmeter og eget toilet,
men en lov om ældreboliger
som de lokale politikerne
mente, det var værd  at følge .

78 måtte flytte
Så i foråret 1989 startede
man med at flytte Kildebak-
kens beboere til andre pleje-
hjem - med sig havde de løftet
om at kunne vende tilbage,
når ombygningen blev færdig .

Alt i alt skulle 78 beboere
flyttes, inden håndværkerne
kunne rykke ind, men godt 20
af beboerne skulle kun fra

bag- til forbygning. Det var de
mænd og kvinder, der boede
på den såkaldte  psykiatriske
afdeling, der havde hjemme i
den røde bagbygning.

Første afdeling
er færdig

Der blev tømrer, murere,
malere og elektrikere fa rdige
i dette forår, og de 24 værelser
er nu forvandlet til 16 store
et-rumsboliger med eget bad,
fælleskøkken og opholdsstue.

Samtidig viskede man .
psykiatriske  afdeling" af navne-
skiltet. Det udtryk hørte
forbinderog de gamle bygninger til,
nu er bagbygningen blot en
del af det kommende plejecen-
ter.

Men de 16 boliger er stadig
forbeholdt de senile ældre , og
de indrammede minder fra et
langt liv eller den broderede

klokkestreng fra hjemmet
pynter stadig op i rummene,
hvor nye vinduer lukker mere
lys og hvor nogle har
tænkt tanker omkring farver
og materialer.

Trappetårn og
nye boliger

En Lang gang forbinder sta-
dig for- og bagbygning, men
moderniseringen har bragt et
trappetårn med sig, der som
en pyramide skyder op mel-
lem de gamle bygninger.

Samtidig er der opført  to
nye byggerier, der hver især
indeholder to ældre- og handi-
cap-venlige boliger. Disse fire
lejligheder kan beboes af alle,
der har behov for den slags
bolig.

Nu gælder det den store for-
bygning, som håndværkerne
efterhånden har udhulet til et

skelet, hvor kun ydermurene
fortæller  om de næsten 80 Ar,
der er gået , siden de gule mur-
sten blev lagt for at skabe et
plejehjem.

Den tid er forbi. Som byg-
ningens indhold er også pleje-
hjemmet væk for stedse.

Samtidig med at nye gulve
bliver lagt, og vægge  flyttes
rundt, dannes det plejecenter,
som Kildebakken fremover
skal være .

Tip-top moderne rammer
med 22 et- og to-værelses
drevenlige boliger fordelt over
de to af bygningens etager.

Indgangen bliver i stueplan,
hvor en hall med kiosk og in-
formation tager imod og leder
videre til cafeteria,

møntvaskeri, aktivitetslokaler og et
storkøkken , der skal levere
mad til såve! beboerne på cen-
teret som borgere i

lokalområdet.

Elevatorer bringer beboere
til 1. og 2. sal, hvor de 22 boli-
ger indrettes og videre til 3.
sal, hvor der bliver kontorer
og personale-lokaler for de
hjemmehjælper , sygeplejer-
sker og sygehjælpere , der ar-
bejder i området  og på Kilde-
bakken.

Endelige kommer centeret
også til at indeholde fem så-
kaldte hvilerum, hvor dag-
hjemsbrugere eller gæster
kan være.

Bestemmer selv
Idéen  med det hele er at
lægge så megen selvbestem-
melse og inititativ som over-
hovedet muligt over på de

ældreselv.
I modsætning til plejehjem

er plejecenteret fyldt med pasnings
og aktivitets tilbud

man kan bruge eller lade
være, sådet i højere grad bliver
den ældre selv, der former
hverdagen.

Derfor bliver Kildebakken
også et tilbud og en åben dør
for alle andre beboere i områ-
det og ikke som for en lukket
institution for beboerne på
stedet.

Ombygning til
34 mill. kr.

Prisen for ombygningen bli-
ver ca. 34 mill. kr., men nAr
det hele er færdigt, vil Hor-
sens kommune kunne
præsentere  omverdenen for et
plejecenter, der lever op til nu-
tidens politik på

ældre-området, hvor man tilstræber, at
ældre længst muligt skal blive
i eget hjem.

Om de tidligere beboere vil
benytte sig af tilbuddet om at
kunne komme tilbage er uvist,
ligesom tiden må vise, om de
ældre kan realisere de tanker
om mere selvbestemmelse og
initiativ, som ligger bag det
store projekt. (birte)

Når ombygningen på Kildebakken er færdig , vil indgangen were flyttet ned i stueplan, hvor en
hall med kiosk og information tager imod gæster  og beboere og leder videre til montvask,
cafeteria, aktivitetslokaler og et storkøkken , der skal levere mad til såvel  centrets egne beboere
som borgere i lokalområdet .

På vej mod nye tider
Plejehjemmet Kildebakken bliver med et firs forsinkelse færdig  som plejecenter i foråret  1992
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