TIL SOCIALUDVALGET, SKANDERBORG KOMMUNE
VEDR. FRIPLEJEHJEM I LÅSBY
BAGGRUND FOR ØNSKE OM FRIPLEJEHJEM I LÅSBY
Gennem en del år har der været stor usikkerhed om fremtiden for Låsbys plejecenter Søndervang.
Kommunens plejeboligplan peger på udbygning af plejecentre i Skanderborg, Hørning, Galten og
Ry. I de langsigtede anlægsplaner ser der ikke ud til at være taget højde for at udvikle Søndervang
til et tidssvarende plejecenter.
I stedet har kommunen har uden held forsøgt at sælge Søndervang til en privat aktør.
Den tidligere borgmester Jørgen Gaarde garanterede, at Søndervang ville fortsætte som
kommunalt plejecenter, hvis salget ikke lykkedes. (MJA 28.4.18)
Denne garanti blev gjort usikker ved udtalelser fra nuværende borgmester Frank Fischer. (MJA
9.5.19).
Allerede i januar 2017 blev der holdt et borgermøde med temaet -”At blive gammel i Låsby” –
Her var det holdningen, at man ønskede, at der var mulighed for at leve sine sidste år i byen.
Befolkningsprognoserne viser en tydelig tendens, nemlig at der mange år frem vil være et stigende
behov for plejeboliger i Låsby (tilsvarende andre byer i kommunen).
På baggrund af usikkerheden om Søndervangs fremtid opstod naturligt tanken om et friplejehjem,
og en gruppe borgere har tidligere besøgt Sall friplejehjem og oplevet de fine rammer der.
Da et stort flertal i byrådet i marts 2021 vedtog at åbne for etablering af friplejehjem i kommunen
aktualiseres de tidligere tanker om et friplejehjem i Låsby.
Plejeboliger i lokalområdet er vigtigt for borgerne i Låsby. Et friplejehjem skal ikke opfattes som en
opposition mod et kommunalt plejecenter, men som et resultat af den usikkerhed, der gennem
årene er skabt om Søndervangs fremtid.
FORELØBIGE INITIATIVER
15.06 21: Kontakt til Danske Diakonhjem. En gruppe af interesserede borgere afholdt et møde
sammen med repræsentanter for Danske Diakoner. Der blev nedsat en initiativgruppe på 10
personer.
31.08.21: Borgermøde med ca. 100 deltagere. Formanden for det nyetablerede Løgstrup
Friplejehjem redegjorde her for processen i forbindelse med etablering og opstart. Der var klar
tilkendegivelse fra deltagerne om at byens borgere under alle omstændigheder skal have mulighed
for plejebolig i byen og at der skal arbejdes videre med at få etableret et friplejehjem.
Alle deltagerne i borgermødet er klar over, at etableringen af et friplejehjem kræver en særdeles
stor lokal opbakning.
Det blev aftalt, at der i løbet af sensommeren/efteråret indkaldes til stiftende generalforsamling for
en støtteforening.

Efterfølgende har 114 borgere tilkendegivet, at de ønsker at være medlem.

EFTER BORGERMØDET


Initiativgruppen forestiller sig etablering af et plejehjem, der bemandingsmæssigt kan sikre
en rationel drift men samtidig også et hjem, hvor der er et godt og tæt samarbejde mellem
pårørende, medarbejdere og ledelse, og hvor frivillige naturligt kan inddrages. Et gæt på
størrelse er 30 - 40 boliger.



Der er rettet ny henvendelse til Danske Diakoner, hvor vi beder dem overveje at bygge
plejeboliger i Låsby.



Der har været uformelle kontakter til ejere af jord/grunde, der kan tænkes som
placeringsmuligheder.



Foreløbig uforpligtende kontakt til Jon Pugholm, som har været konsulent på etablering af
adskillige friplejehjem.



Mariehjemmene og Kuben Management kontaktes for at undersøge
samarbejdsmulighederne.



Datoen for den stiftende generalforsamling bliver 11.10.21.

SAMARBEJDE MED SKANDERBORG KOMMUNE
Vi tillader os at fremsende de helt foreløbige tiltag, som vi har i Låsby har foretaget os, da vi er
blevet bekendt med, at socialudvalget på sit møde 5. oktober fortsætter drøftelserne om det videre
arbejde med fondsdrevne friplejehjem, og efter mødet forventer at fremsende anbefalinger til
Byrådet.
Selv om der endnu ikke er færdige planer for et friplejehjem i Låsby, håber vi at Socialudvalget vil
være opmærksom på Låsby borgeres interesse for plejepladser lokalt.
På vegne af initiativgruppen
Børge Møller
Låsby 27.09.21

Udsnit af deltagerne ved borgermødet 31.8.21

