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Af Jens Peder Østergaard, jepo@berlingskemedia.dk
Fredag den 15. januar 2016, 11:40

Langt de fleste af de omkring 42 millioner kroner, det anslået
vil koste at etablere det kommende friplejehjem i Frederiks,
skal lånes i et realkreditinstitut.
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friplejehjem i Frederiks, skal lånes i et realkreditinstitut.
Alligevel finder foreningen og støtteforeningen bag friplejehjemmet det meget vigtigt, at der også
kommer lokale, private penge i projektet. Som et kontant bevis på, at der er opbakning - både nu
og når plejehjemmet er taget i brug.

Stort fremmøde
Derfor går friplejehjemsfolkene snarest i gang med at samle ind hos såvel borgere som
virksomheder i lokalområdet. Det vil i denne forbindelse sige hele den tidligere Karup Kommune,
for tanken er, at hele dette område skal tage ejerskab. Og det ser også ud til at lykkes. Blandt
støtteforeningens cirka 500 medlemmer er der mange fra Karup/Kølvrå, som også er repræsenteret
i bestyrelsen.
Forleden blev der på Frederiks Kro holdt et borgermøde om friplejehjems-projektet. Der mødte
omkring 150 op, og det tager Gregers Laigaard, formand for Frederiks Friplejehjem, som et udtryk
for, at der både er stor interesse for og stor opbakning til plejehjemmet, der skal ligge på
Trehusevej tæt på kirkecentret.

Indvielse foråret 2017
Han er derfor fortrøstningsfuld i forhold til at nå målet om at få samlet 600.000 kroner ind her i
vinter og begyndelsen af foråret.
»Vi fik samlet cirka 170.000 kroner ind, før vi sidste år satte det lidt i bero, fordi der var tvivl om,
hvorvidt plejehjemmet overhovedet blev til noget. Nu går i vi gang med at opsøge
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virksomhederne, og derefter får alle husstande også en skriftlig opfordring til at bidrage. Det skal
nok gå,« siger Gregers Laigaard.
Det er planen, at byggeriet begynder i forsommeren, og at Frederiks Friplejehjem med 24 boliger
og en række fællesfaciliteter kan indvies i foråret 2017.
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