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Fuld fart på Friplejehjem
Friplejehjem kan blive lidt billigere end man havde regnet med
Ugeavisen Karup

FREDERIKS Bestyrelsen for friplejehjemmet i Frederiks trak i sidste uge et
lettelsens suk, for da kuverterne fra tilbudsgiverne blev åbnet, og man
havde fundet frem til de laveste tilbud. Det viste sig nemlig, at de samlede
bud lå en anelse under det bestyrelsen havde budgetteret med. Så nu kan
arbejdet fortsætte.
Knald eller fald
 Op til licitationen var vi i bestyrelsen meget spændte på resultatet. Var
det samlede byggeri blevet betydeligt dyrere end budgetteret, så havde vi
været nødt til at beskære projektet, fortæller en glad Svend Jørgensen, der
er næstformand i friplejehjemmets bestyrelse.
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En del af finansieringen skulle tilvejebringes gennem donationer fra pri
vate og firmaer.
 Vort mål var, at vi ville indsamle 600.000 kroner,. Da vi havde nået
400,000 kroner begyndte det at gå lidt trægt, og så satte vi en annonce i
Ugeavisen, og ved fristens udløb kunne vi konstatere, at vi nåede målet på
de 600,000 kroner så godt og vel, fortæller Svend Jørgensen, der nu ser
frem til at arbejdet kan komme i gang inden længe.
Første spadestik
Der er endnu ikke sat en dato for det første spadestik, men man håber på at
det kan blive indenfor en måned, så byggeriet af de 24 boliger kan gå i gang
før sommerferien.
Syv entrepriser
Arbejdet var delt op i syv entrepriser. Kun en enkelt lokal, nemlig Fløjgaard
ApS, vandt sin entreprise. Han skal udføre murer og betonarbejdet.
Anlægsarbejdet af udendørs arealer blev vundet af VM Anlæg i Viborg. Den
største entreprise var tømrerarbejdet, og den blev vundet af Lars Morten
sen A/S i Herning. VVS arbejdet gik til Klejtrup VVS. El arbejdet skal udfø
res af H.P. Elservice fra Bjerringbro. Malerarbejdet gik til Malernes A/S
der kommer fra Herning og endelig gik opgaven om at levere skabe og
inventar til Svane Køkkenet i Viborg.
Lyse udsigter
 Da man i Kjellerup opførte 36 lignende boliger, så fik man et år til at få
boligerne besat, men allerede i løbet af et halvt år var alle 36 boliger lejet
ud, fortælle Svend, der er fuld af fortrøstning til at det samme vil ske i Fre
deriks.
Selv om der har været stor folkelig opbakning, så kan man ikke selv reser
vere en plads på et friplejehjem.
 Man skal først visiteres af en kommune, men når det er sket, så kan man
stort set søge en plads hvor man helst vil, siger Svend.
Indvielse
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Går alt efter planerne, regner man med at de første beboere kan flytte ind i
det nye friplejehjem i Frederiks om et års tid.
For tredje gang flytter en forening af Legoentusiaster ind på...
Geocaching er skatteleg for både børn og voksne
Ikke mindre end 63 ældre fra Fjends og Karupområdet var forleden...
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