Fredninigsmæssige krav forsinker ombygningen af huset Smedetorvet, der skal indrettes til familiehus. På fredag
mødes repræsentanter for komm unen og Skov- og Naturstyrelsen til forhandling. (Arkivfoto: Morten Marboe)

Familiehus forsinkes
Fredningskrav
giver problemer
Af Lene Tingleff
HORSENS - Det planlagte Familiehus på
Smedetorvet, der skulle have været åbnet 1.
august, er blevet forsinket af fredningsmæssige krav og åbner tidligst til oktober.
Familierådgivningen i
Horsens kommune står
bag Familiehuset, og en
gave fra familien Hede
Nielsens Fond har skabt
de økonomiske muligheder for kommunens køb af
bygningen, hvor der tidligere var restaurant. Projektet støttes desuden af
Socialministeriet.
De primære målgrupper
er gravide kvinder i særligt

sårbare situationer og familier med små børn, hvor
børnenes udvikling er truet. Alternativet for disse
familier vil ofte være
døgnanbringelse på institutioner, opholdssteder og lignende. Henvisning til Familiehuset skal ske gennem sagsbehandlere i
børn- og ungeforvaltningen.
- Vi beklager meget, at vi
ikke kan åbne nu som
planlagt, siger Inger Poulsen, der pr. 1. maj blev ansat som leder.
- Jeg håber og forventer,
at huset bliver klar til oktober, men lige nu ved vi
faktisk ikke noget, siger
Inger Poulsen, der arbejder videre med projektbeskrivelse, undervisningsmaterialer og andet forberedende arbejde.
Familiehuset starter
med fire-fem familier. Lige
nu søges der personale til

projektet. Foruden Inger
Poulsen bliver der tre terapeuter og en sekretær.
Kommunen har foreløbig
sat 370.000 kr. af til indvendige ændringer af huset. Det var meningen, at
håndværkerne allerede
skulle have været i gang
sidst i april, men foreløbig
er intet sket.

Mødes fredag"
Bygningskonstruktør
Jan Andreasen fra Skovog Naturstyrelsen forklarer, at styrelsen skal give
tilladelse til de bygningsmæssige ændringer, fordi
huset er fredet.
- Vi har nogle kommentarer til den plan, Horsens
kommune har præsenteret os for. Vi har forhandlet lidt frem og tilbage og
blev yderligere forsinket
p.g.a. ferie.
- Det vi vil sikre, er at

lokalerne bliver værdige
og fornuftige. Indretningen til restaurant blev
stort set gennemført uden
vores tilladelse, men vi må
forholde os til, at bygningen nu engang er fredet.
Jan Andreasen erkender, at der ikke er tale om nogen bygningsmæssig
perle.
- Men vi skal sikre, at
der etableres nogle rum,
som man vil forvente i en
bygning som denne.
- Jeg skal til møde med
Horsens kommune på fredag. Her skal vi se på huset, og jeg forventer, at vi
finder en løsning , som alle
kan være tilfredse med.
Arkitekt Almar Havekrog fra Horsens kommune mødes med Jan Andreasen på fredag.
- Jeg forventer, at vi
snart er færdige med sagsbehandlingen, så vi kan
komme i gang, siger han.

