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Gruppen bag et friplejehjem i Frederiks satser på at placere 

det på en mark i nordenden af byen. 

Der er kommet fart på planen med at oprette et friplejehjem i Frederiks. Initiativtagerne har fået 

stiftet en forening med en bestyrelse, der har konstitueret sig. Og ikke mindst: Fundet stedet, hvor 

friplejehjemmet, skal være. Hvis ellers Viborg Kommune siger ja.

»Vi forventer ikke, at det bliver et problem, for området er udlagt til beboelse i kommuneplanen,« 

siger Gregers Laigaard, Grønhøj, der er formand for friplejehjemforeningen - og desuden 

venstremedlem af Viborg Byråd.

Plejehjemmet, der skal have plads til 24 beboere, skal efter planen ligge på en nu bar mark i den 

nordlige ende af Frederiks - nærmere bestemt over for skolen.

Kommer det dertil vil det næppe være et problem at få fat på den tiltænkte byggegrund, for 

marken ejes nemlig af gårdejer Lars Kristensen, Elmegaarden, et andet medlem af 

friplejehjemsbestyrelsen.

Skal bruge 40 mio. kr.

Ifølge Gregers Laigaard skrider det i det hele taget hastigt fremad med planlægning og 

forberedelser. Initiativtagerne håber og tror på, at plejehjemmet kan indvies om et par år - 

formentlig i foråret 2016.

Inden da er der dog mange udfordringer, som skal overvindes. Den væsentligste er at skaffe de 

cirka 40 millioner kroner, som etableringen ser ud til at koste.

»Det er en stor mundfuld,« konstaterer Gregers Laigaard.
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Friplejehjemsfolkene håber at have en ansøgning klar, så den kan komme med i årets 

kvotetildeling. Ifølge loven om friplejehjem giver Boligministeriet hvert år tilladelse til 225 nye 

friplejehjemsboliger fordelt over hele landet. Fristen for at søge er 1. maj.

Men der skal andre end offentlige tilladelser og ditto penge til for at komme i mål. Diverse fonde 

og puljer vil Frederiks-folkene også søge om bidrag fra, lige som privat støtte og sponsorater er 

muligheder, som skal undersøges ud fra devisen »mange bække små...«.

Friplejehjemmet i Klejtrup er et forbillede, og formanden herfra, Jon Pugholm, er da også 

tilknyttet som konsulent.

Når der sigtes mod 24 pladser på friplejehjemmet i Frederiks, skyldes det blandt andet, at en 

kommunal behovsanalyse viser, at der i 2026 vil mangle 18 plejehjemspladser i den gamle Karup 

Kommune.

Set i sammenhæng med at Klejtrup Friplejehjem har mange beboere »udefra«, forventer 

Frederiks-folkene ikke problemer med at få »fyldt op«.

Tæt på det meste

»Vi ved, at mange gerne vil blive i deres nærmiljø, når de skal på plejehjem. Desuden tror vi på, at 

beliggenheden vil være rigtig god, for det er tæt på både naturen, dagcentret og 

indkøbsmuligheder«, siger Gregers Laigaard.

Foruden ham består bestyrelsen for friplejehjemsforeningen af Svend Jørgensen, der er 

næstformand, Bodil Svaneborg, Lars Kristensen og Jørgen Poulsen. Desuden er Hanne Jørgensen 

tilknyttet som sekretær.
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