LØRDAG 10. MARTS 1990

Arkitekt Carsten Fynbo Larsens reviderede tegning til Biledgaard-centret, som det tager sig ud mod Søndergade. Der er kommet
mere struktur og »teknik‹< i facaden, således at bygningen skulle falde godt ind i gadebilledet.

Ny Biledgaard-facade
Den oprindelige tegning ændret på flere punkter efter den rejste kritik
Den oprindelige tegning til facaden på det
kommende
Biledgaardbutikscenter
på
Søndergade i Horsens
er blevet ændret, og
bortset fra enkelte detaljer er der nu givet
kommunalt grønt lys
for det store projekt,
der ventes at koste ca. 30
mill. kr.
Det nye er, at der er kommet tre kviste på den bygning,
der skal opføres i stedet for de
nuværende ejendomme på
Søndergade 6 og 8 (»Gine« og
»New York«), der rives ned.
Og over det store ovale vindues-udhæng med cafe-udsigten på 1. sal placeres syv større vinduer, hvor den første
skitse have otte mindre vinduer.

Mere struktur
Desuden er der mere struk

tur og »teknik« i den ny version, og det skulle alt sammen
medvirke til, at den ny bygning passer bedre til naboejendommene og i det hele taget falder bedre ind i det samlede gadebillede.
Der skulle nu være skabt
den sammenhæng, som kritikere har efterlyst.
1 øvrigt vil indgangspartiet
ejendommen Søndergade 10 (
Biledgaards »Tøjeksperten«)
blive fuldstændig ændret, således at denne bygnings specielle struktur bliver mere

fremtrædende.

Er godkendt
Det er arkitekt Carsten
Fynbo Larsen, der står bag

tegningerne.

Ændringerne er blevet foretaget i samarbejde med det
kommunale skilte- og facadeudvalg, således at den endelige udformning af facaden og
tagkonstruktionen nu er god

kendt af byrådets udvalg for
teknik og miljø.

Går efter planen
- Alt går efter planen, og inden længe går vi gang med at
nedrive bagbygningerne ned
mod Løvenørnsgade.
Nedrivningen og opførelsen
af det ny tre etagers-byggeri
ud mod Søndergade begynder
først til sommer, når det store
L90-stævne er afviklet, fortæller købmand Finn Biledgaard, der via I/S Biledgaard
er den drivende kraft bag butikscenter-projektet.

Parat til julehandel
Det overdækkede center
skal huse mindst 15 butikker,
og man er i fuld gang med at
tegne kontrakter på lejemålene.
Centret ventes åbnet i slutningen af november - umiddelbart før julehandelen for
alvor sætter ind. (BJe-.)

Købmand Finn Biledgaard alt forløber planmæssigt, og
inden længe går arbejdet i
gang.

