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Nyt plejecenter i Gjesing 
Ultimo 2018 skal helt nyt plejecenter stå klar ved 
Krebsestien i Gjesing ned til Fourfelt Ådal med helt 
op til 100 pladser. 

Det stort anlagte projekt, som kaldes ’Fremtidens 
Ældreby’, kræver ny lokalplan og ændret kommune-
plan for området. Driften finansieres ved at lukke  
plejecentre i Gjesing Midtby og Højvangshaven.

Boligdelen forventes at koste 85,7 mio. kr. og hertil 
kommer en centerdel til 26 mio. kr., så den samlede 
anlægsinvestering løber op i 111,7 mio. kr.

Foreløbig skal der bevilges en mio. kr. til foru nder-
søgelser i 2016.

Områdecenter Bytoften 
udbygges for 35 mio.
PLEJEBOLIGER – 24 nye 
boliger skal stå klar på Om-
rådecenter Bytoften i Hjer-
ting ved udgangen af 2017 
som led i en større rokade 
på ældreområdet.

Med den nye budgetafta-
le for 2016-2019 skal der ske 
en omlægning til færre og 
større plejecentre.

Det betyder bl.a. lukning 
af de 21 plejeboliger i det 
nærliggende Lokalcenter 
Strandgården på Hjerting 
Strandvej.

Måske bygges ovenpå
Planen er at samle kræfter-
ne og lave generel effektivi-
sering, og for at få kabalen 
til at gå op, skal der altså 
etableres 24 nye boliger på 
Bytoften.

Her er der i forvejen fyldt 

godt op på grunden efter 
flere tilbygninger, så den 
nye udvidelse vil over-
skride byggeprocenten og 
kræver derfor en ændring 
af lokalplanen.

I første omgang indstiller 
Teknik og Miljøudvalget, 
at der bevilges 2,5 mio. kr. 
til forundersøgelse af de 
praktiske og tekniske mu-
ligheder for udbygningen. 

Blandt andet skal et såkaldt 
førsyn afklare, hvilke mu-
ligheder der er for at bygge 
ovenpå de eksisterende 
bygninger. 

1,5 mio. per bolig
Som et led i processen skal 
det også undersøges, hvor-
dan man forholder sig til de 
nuværende beboere under 
byggeriet. De eksisterende 
køkkenfaciliteter vurderes 
at være nok til at mætte fle-
re munde, og det skal afkla-
res, om de øvrige servicefa-
ciliteter er tilstrækkelige.

Prisen per ny bolig vur-
deres at ligge på knap 1,5 
mio. kr., så den samlede 
investering løber op i 35,7 
mio. kr.
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JULEMARKED – De ældre 
og personalet på Område-
center Bytoften i Hjerting 
fik banket julestemningen 
i vejret med centrets store 
julemarked den 28. novem-
ber.

”Der er mange ældre og 
deres pårørende, der kom-
mer, og så har vi 16 boder, 
hvor det meste af det er 
håndlavet,” fortalte be-
skæftigelsesvejleder Karin 
Simonsen fra Områdecen-

ter Bytoften midt i den store 
trængsel og alarm.

Håndlavede varer
”Vi plejer at se et sted mel-
lem 300 og 500 mennesker 
til markedet," oplyste hun, 

og lige fra starten for mar-
kedet gik kl. 10, var der al-
lerede fyldt godt op i den 
hyggelige julestue.

Der var også livlig gang 
i boderne, da Hjerting 
Posten kiggede forbi, og 

mønterne triller til et godt 
formål.

Penge til fest og farver
”Vi bruger pengene til at 
glæde de ældre med – og 
kun dét. Vi køber f.eks. mu-

sik til deres fester for pen-
gene, vi laver busture, og vi 
har alle mulige forskellige 
ture, hvor vi giver et til-
skud, så alle ældre har råd 
til at komme med,” siger 
Karin Simonsen.               rik

Boderne bugnede med julestads og håndarbejde - og det meste af det var håndlavet. 

Gløgg er godt, og mere gløgg er meget godt. Baren var i gode, varme hænder hos d'herrer her. Beskæftigelsesvejleder Karin Simonsen (t.v.) og aktivitetsmedarbejder Bente Knudsen i julehumør.

Gæsterne kunne også nyde arbejdende stande - bl.a. også en strikkerske med kæmpepinde.

Stor succes for julemarkedet på Bytoften

Vestervangen

Sædding Ringvej

Gr
ønlandsparken

Områdecenter Bytoften i Hjerting får 24 nye boliger ultimo 2017.


