
Fremtidens ældreliv i 

Højby og lokalområdet??
Åbent møde om ældrepleje – boligforhold for ældre

Torsdag d. 25. november kl. 16-18 i Højby Forsamlingshus

Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense  ønsker at udvide kapaciteten på ældreområdet og 
overvejer at placere forskellige boformer for ældre i Højby.

I den anledning ønsker forvaltningen dialog med lokalbefolkningen.

Forvaltningen vil gerne høre om lokalbefolkningens holdninger, ønsker og ideer, og nævner f.eks.:
 Opførelse af ældrevenlige boliger i samlet bebyggelse
 Tilbud om aflastning for hjemmeboende demente
 Opførelse af demensboliger
 Faciliteter, som muliggør integration med øvrig lokalbefolkningen
 Beliggenhed (adgangsforhold, omgivelser)
 osv.

Uanset om du er ældre og på sigt har brug for for pleje, eller du er pårørende til en, som har eller 
kan få behov for pleje, er du velkommen til at deltage og give udtryk for dine forventninger og/eller
lytte til andres synspunkter.

Hvorfor i Højby?
Vores argumenter:

 Højby er det område, som har længst til nærmeste eksisterende plejehjem i Odense 
Kommune.

 Højby har relativt mange ældre, og ældre udefra flytter til Højby pga de mange tilbud til 
aktive ældre.

 Der er nemt at komme til Højby (motorvej, bus og tog), hvilket gør det nemt for pårørende 
og ansatte at komme frem. Det vil derfor også have indflydelse på muligheden for at 
rekruttere personale. Varslet om færre busafgange går dog imod dette.                                    

Mødets afholdelse:                                                                                                                                
Der planlægges et kort indlæg af sognepræst Carsten Andreassen, og efterfølgende vil Søren 
Windell komme med et oplæg til debat omkring dagens emne.

Kommunen byder på kaffe og kage, hvorfor der skal ske tilmelding til mødet.
Tilmelding skal ske senest onsdag d. 17. november 2021 til:
Karin Rosenbæk på SMS: 29 21 68 69 el. mail: karinmariarosenbaek@gmail.com

Der har været orienteret om det kommende møde ved forskellige aktiviteter i byen, og alle steder 
har der været stor interesse for sagen, så vi venter stort fremmøde.

Inspiration:
Vi har fundet følgende eksisterende og kommende projekter, som kan give inspiration til Højby.



Tommerup (kræver abonnement til fyens.dk):
https://fyens.dk/artikel/den-f%C3%B8rste-af-sin-slags-i-danmark-se-tegningerne-af-det-nye-
friplejehjem-i-tommerup-stationsby-st%C3%A5r-f%C3%A6rdigt-i-2023

Tommerup ( samme med link til Assens Kommune):
https://www.assens.dk/vores-kommune/nyt-fra-assens-kommune/nyheder-pressemeddelelser/
groent-lys-til-nye-familie-og-seniorboliger-samt-friplejehjem-i-tommerup-stationsby/
                                                                                                                                 
Kragsbjerghave, Odense:
https://www.kragsbjerghave.dk/afdelinger/afdeling-1/vores-boliger/

Vejle:
https://ok-fonden.dk/bsp/   
       
Baggrund:På Højby Marked talte Karin Rosenbæk med rådmand Søren Windell og gjorde 
opmærksom på lokalbefolkningens forventninger til plejemuligheder i Højby-området.
Få dage efter blev Karin ringet op og indbudt til møde hos rådmanden, og Karin valgte at have 
Lillian Matzen og Hans Henning Klint med til mødet.

                                                                                          
Karin, Lillian og Hans Henning


