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Fremad mod nyt friplejehjem på Alheden

Af Jens Peder Østergaard, jepo@berlingskemedia.dk
Mandag den 16. december 2013, 13:50

Ny styregruppe holder møde om friplejehjem på Alheden lige
efter nytår.
Et møde 2. januar på kroen i Grønhøj skal sætte yderligere skub i planen om at få etableret et
friplejehjem i den tidligere Karup Kommune - formentlig i Frederiks-/Grønhøj-området.
Initiativtager Gregers Laigaard, der foruden at være kromand i Grønhøj også er medlem af Viborg
Byråd for Venstre, fortæller, at en styregruppe for projektet er ved at tegne sig. Der er dog stadig
plads til og brug for flere ildsjæle, som vil medvirke, understreger han.
»Vi har overalt herude fået positiv respons på idéen, men det er selvfølgelig mange, der skal
smøge ærmerne op, hvis det skal blive til noget,« siger han.
Foruden ham selv og hans kone, Dorthe, er blandt andre tidligere Karup-borgmester Svend
Jørgensen og hans kone, Hanne, tidligere byrådspolitiker Birthe Poulsen og hendes mand, Jørgen,
Ulla og Børge Pedersen og Bodil Svanegaard, der er sygeplejerske.
Sidstnævnte repræsenterer således ekspertisen og fagligheden angående plejen, og lige som de
øvrige også har spidskompetencer. Det gælder ifølge Gregers Laigaard blandt andet om at få
samlet en gruppe mennesker, der foruden gejsten også har hver sin viden inden for en række
områder - eksempelvis økonomi, revision og fundraising og offentlige myndigheder.

Klejtrup et forbillede
Gregers Laigaard lægger ikke skjul på, at friplejehjemmet i Klejtrup er et forbillede, og formanden
herfor, Jon Pugholm, der indtil nytår også er hans partifælle i byrådet, skal løbende være
sparringspartner i udviklingen af dét, der måske får navnet Alhedens Friplejehjem, men som ikke
er geografisk placeret endnu.
Sigtet er, at plejehjemmet kan åbne i løbet af to-tre år. Første sigtepunkt er dog at få en ansøgning
klar inden 1. maj næste år, hvor de centrale myndigheder fordeler en ny kvote med hensyn til nye
friplejehjemspladser.
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Inden da regner initiativtagerne med at have fået stiftet en egentlig forening ved en
generalforsamling i februar. Det er også planen at få lavet en hjemmeside, så medlemmer og andre
kan følge løbende med i udviklingen af plejehjems-projektet.
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