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Emne: Friplejehjem i Hårby og Låsby
Hermed fremsendes status over friplejehjemhjem i jeres kommune fra undertegnede.
Hårby Friplejehjem.
Den Selvejende Institution Hårby Friplejehjem er stiftet med en bestyrelse.
Der har været afholdt borgermøde med stor positiv opbakning til projektet.
Køb af byggegrund til Hårby Friplejehjem er under udarbejdelse. Den omhandlede byggegrund er eget til at opføre et friplejehjem jf. kommunes
Planafdeling.
Bestyrelsen Hårby Friplejehjem vil snarest anmode kommunens Økonomiudvalg om at igangsætte planlægningen med et tillæg til kommuneplanen
samt lokalplan.
Finansieringen af Hårby Friplejehjem forventes at falde på plads snarest.
I første omgang var det planen, at opføre et friplejehjem med 24 pladser, men for at få en bedre driftsøkonomi et det ændret til 30 pladser.
Den 30.9.2021 stiftes en Støtteforening til Hårby Friplejehjem
Der vedhæftet projektmateriale på 24 boliger som dog skal ændres til 30 boliger.
Friplejehjem i Låsby.
Der er et stort ønske fra borgerne i Låsby om at få opført et Friplejehjem til erstatning for det gamle plejehjem i Låsby. Der har været afholdt
borgermøde herom den 31/8-2021.
Jeg har været i kontakt med et par borgere som sidder i det udvalg omkring et Friplejehjem i Låsby.
Det de giver udtryk for er, at de ønsker et projekt som i Hårby, altså som en selvejende institution. Lige p.t. har de også kontakt til Danske
Diakonhjem, men de bygger normalt store friplejehjem og det passer ikke til Låsby.
Det er min opfattelse at et projekt som i Hårby kan gennemføres i Låsby.
Skulle der være spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte mig.
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