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Nyhedsbrev 

Vi har aflagt besøg ved vort medlem som beboer et lejemål i Horsens. 

 

 

Vort medlem flyttede ind uden at vide, hvilke forhold der var, og fik et lejemål hos Lejerbo på Lilli 

Gyldenkildes Torv og betalte et depositum på 35.500 kr. og en månedlig leje 6.900 kr. 

Ved besigtigelse kunne vi allerede se flere mangler, som mange nok ville undre sig over, i så nyt et byggeri, 

som Lejerbo står for.  

Ikke nok med, at der har været sat fokus på det med en udsendelse i DR 2 om det ”værste byggeri i 

Danmark.”.  

Ja det må vi sige ja til, efter at have set nærmere efter. 

Lad os for det første nævne at kanter på skabe er ved at skalle af – spørgsmålet er at der er brugt en meget 

dårlig kvalitet, og det kan ganske enkelt ses i det meste af lejligheden. 

Dernæst er der adgang til lejligheden gennem en svalegang – kan 

være meget lang, alt efter hvor lejeligheden er – og en svalegang som 

vender mod vest, så kan der opstå et problem når det bliver vinter, 

hvem fjerner sne, er det den enkelte lejer eller? Hvis det er lejeren så 

kan det være ganske besværlig og hvis der falder islag ja hvad så? 

De ”svalegange” skulle aldrig være opført er simpelthen ikke noget 

man skulle opføre i dagens Danmark. 

 

 

                                           

 Vand står helt klar, det ses tydelig 
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Et stort problem er, at når man har læst den plan over, hvordan byggeriet skulle komme til at se ud, så 

stemmer det slet ikke overens med det, som nu er opført.                                                                                                                                             

Her er det så, det som er godkendt eller har det kun været tale om et salgsmateriale? Og det ser ikke ud til at 

lokalplanen er blevet overholdt. Alt i alt har Horsens kommune godkendt det og ansvaret ligger hos de 

folkevalgte dvs. Byrådet, som ikke har tænkt sig om, men blot godkendt, hvad som helst. 

En rigtigt kendelig sag og kun skaber mistro til dem, som der er valgt til den opgave? 

 

 

Der nævnes i det omtalte byggeprojekt - at der er tale om 

et grønt område.  

Nu efter at byggeriet er færdigt, så ser det sådan ud – ikke 

kønt, hvad mener du?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ser ud til gang på gang, som vi har sagt, at byen som nu er ødelagt, ikke kan blive ændret og så har man 

godkendt at ansætte ”en stadsarkitekt”, ja hvad skulle det kunne nytte, nu hvor toget er kørt. 

Det sidste nye som er sket, er at man har sendt en af de ansvarlige hos Byggesagsafdelingen på orlov ja lige 

op til kommune valget? 

Hvad tænker man så som borger, det kan man så selv tænke. 
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Det er måske det man kalder det grønne? 

 

Så stor er en altan, og vandet står helt klar og 

kommer der meget, så løber det ned på altanen nedenunder 

 


