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Af Jens Peder Østergaard, jepo@berlingskemedia.dk

Fredag den 25. oktober 2013, 14:27

Byrådsmedlem Gregers Laigaard (V) inviterer til Frederiks-

møde om et eventuelt friplejehjem.

Skal Viborg-området have endnu et friplejehjem inden for kommunegrænsen? Og i så fald i den 

sydvestlige ende?

Derom handler et borgermøde, som blandt andre kroejer og byrådsmedlem Gregers Laigaard (V), 

Grønhøj, inviterer til onsdag aften på Frederiks Dagcenter.

Gregers Laigaard understreger, at et eventuelt friplejehjem ikke behøver at ligge i hverken 

Frederiks eller Grønhøj.

»For min skyld må det gerne være ude i noget skøn natur. Dollerup Mølle kunne være en 

mulighed,« siger han.

Gregers Laigaard oplyser, at der bag invitationen til borgermødet - hvor der i øvrigt er gratis kaffe 

og kringle - står en »interessegruppe« bestående af en håndfuld personer.

Gruppen er åbenlyst inspireret af blandt andre Klejtrup Friplejehjem. Derfor vil Jon Pugholm, 

formand for dette friplejehjem og ligeledes medlem af Viborg Byråd for Venstre, på borgermødet 

i Frederiks fortælle om muligheder og metoder til at oprette et friplejehjem.

Mens Pugholm ikke genopstiller til byrådet, er Gregers Laigaard med på V-listen.

Han afviser dog, at initiativet vedrørende et friplejehjem har noget med det at gøre.

»Det handler ikke om hverken mig eller om partipolitik. Det drejer sig om, at vi ofte ikke 

behandler vore ældre på plejehjem godt nok, og her rummer et friplejehjem måske nogle 

muligheder for at kunne gøre tingene på en anden måde - også økonomisk,« siger Gregers 

Laigaard.

Han peger foruden friplejehjemmenes alternative indhold, hvad angår plejen, også på, at et sådan 

tilbud kan sikre, at ældre, der visiteres til en kommunal plads, ikke tvinges til at flytte væk fra det 
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lokalområde, hvor de føler, at de hører til. Om eller i givet fald det kan blive til noget med et 

friplejehjem i Frederiks eller omegn, vil Gregers Laigaard dog ikke give et bud på endnu.

»Nu må vi først se, hvor stor interessen er,« siger han.
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