
 

 

 

Til vores medlemmer og tillidsfolk samt kontaktpersoner. 

 

 

Lejernes LO har med stor interesse læst et indlæg som Torben Busk skrev i Horsens Folkeblad med 

overskriften ” Skal vi leve med dårligt vedligeholdte og grimme bygninger?”. 

 

Nu er der ikke kun tale om ganske få ejendomme, nej vi skal 

påpege, at der er tale om langt flere som skræmmer byen og som 

ganske enkelt står og forfalder. I Allegade har udlejeren selv beboet 

huset men valgte at flytte for år tilbage, og siden er ingen 

vedligeholdelse sket. Den samme ejer har også en faldefærdig 

ejendom i Vestergade.  

 

I Skolegade står en helt faldefærdig ejendom med rotter og til stor fare for 

nedstyrtning, så forstår ikke at kommunen ikke kan gøre noget meget 

hurtigt. Hvorfor det ikke er sket er simpelthen tåbelig. I øvrigt er der igen 

tale om at den samme ejer har den forladte ejendom på Nørregade. Man 

kan læse mere på vores hjemmeside. 

 

Lejernes LO har gennem flere år set ejendomme forfalde på baggrund af dårlig vedligeholdelse, og 

er af den opfattelse, at man fra ejers side spekulerer i at lade ejendommene forfalde bevist.  

Det er så let at rive ned og så bygge noget nyt, men hvad med vores kulturarv. I Fugholm var det 

sidste eksempel, og hvad der så her bliver opført, ved vi ikke, men det bliver ikke noget historisk! 

Der mangler noget politisk, omkring hvad man vil med byen, så den ikke blot står og forfalder. 

Ja så kan vi ligesom det indlæg Henning Jensen (tidligere Borgmester) havde i Horsens Folkeblad 

med hensyn til nedrivning af byens rådhus kun sige at den bygning ikke står og forfalder, så med 

andre ord kan og skal den ikke rives ned på skatteborgernes bekostning. 

 

      

Kontor: Hulvej 21 - 8700 Horsens -  75 62 66 00   
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