Thisted Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af Plejeboligplan modtaget 75 bemærkninger. Bemærkningerne indgår som en del af sagens behandling.
Behandling af bemærkningerne fremgår af Bilag B.
Høringsperiode: 6. april 2022 - 15.05.2022
Høringssvar: 75
Nedenfor er der en samlet oversigtsliste med alle indkommende bemærkninger modtaget under den offentlige
høring af Plejeboligplanen. For hver af bemærkninger er afsender angivet.
Alle bemærkninger modtaget i den offentlig høring af forslaget til Plejeboligplan fremgår af dette Bilag A i deres
fulde længde efter den samlede oversigt.
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Østerild & Omegns Borgerforening. Inkl. underskriftsindsamling 242 stk.
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Vedrørende principbeslutning om at bygge handicapinstitution og plejehjem i området nord for Vibedal
Af årsager der af offentligheden er ubekendt, har kommunale underudvalg -og kommunalbestyrelsen på
mindre end 14 dage ændret på forhold, der har indgribende betydning for halvdelen af Thisted’s befolkning
(østbyen), uden at sikre borgerinddragelse – ingen nabohøring eller info.
Som borger med stor tiltro til systemet, forstår jeg intet af, at kommunens politikere ser bort fra godkendte
lokalplan af 2006.
Vi har som borgere på intet tidspunkt haft mulighed for indgive høringssvar eller deltage på infomøde
omkring ændringer af lokalplanen herunder muligheden for yderligere at bygge boliger /døgnistitutioner/
handicapinstitutionen mv.
Den 24/1-2006 blev lokalplan 359 O-40 godkendt, og er gældende fortsat.
Denne lokalplan giver mulighed for
1. døgninstitution. Her blev Vibedalcentret bygget
2. Rekreativt. Her blev Cold Hawaii Inland godkendt og bygget
3. Ældreboliger(socialt). Her er de placeret vest for vibedal (billede vedhæftet som bilag)
4. Mod nord. Panoramasti ( endnu ikke udført )
5. Mod øst. Park med mure evt kunst eller andre rekreativt (ikke bygget endnu )
Herudover er intet andet godkendt.
For mig handler det på ingen måde om udsigt, men jeg har behov for at give min mening til kende på hele
området. Derfor denne mail.
Det er skræmmende og tankevækkende, hvor hurtige begge sager skal køres igennem uden borgernes
inddragelse.
Er det fordi man er klar over, at man ikke følger lokalplanen og fordi man så kan dække sig ind over, at man
jo allerede har stemt? Til orientering har jeg allerede bedt om aktindsigt i relevante dokumenter, for at kunne
finde hoved og hale i hvad der er sket frem til nu.
Min fjordudsigt er ikke i fare, så for mig handler denne skrivelse om at gøre opmærksom på hvad der reelt er
på spil, for det det handler om mere end udsigt for de få. Det handler om hele DNAét i kommunen.
Da vi valgte at flytte tilbage til Thy var vi skeptiske og havde klart en fordom om at Thisted/Thy stod stille
mens andre byer klart var mere fokuseret på udvikling af gode miljøer.
Vi fandt dog et som krævede at vi investerede i ombygninger mv.
Det var egentligt ikke meningen at vi skulle blive i Thisted, men området bed sig fast i krop og sjæl. Vi
startede sammen med resten af Thy en rejse, hvor alt er muligt og hvor Thy har taget omverdenen og sig selv
med storm. Der var nye og modige tanker om vandkants Danmark med kvalitet frem for kvantitet.
Vi er her i Thy fordi, jeg har kunne se vores familie passe ind i historien om ”Thy til natur”, ”Thy til
nærvær”, ”Thy til åbne vidder”, Thy til sundhed”. Altså i det ”brand” Thisted kommune så fint har
kommunikeret ud de sidste år.
Men pludselig er illusionen/boblen bristet – for er Thisted ikke med i denne smukke natur og
sundhedsfortælling?
Tilbage står vi med flotte ord, som gør sig godt ud på de sociale medier? Er den fysiske og mentale trivsel
ikke vigtig for en stor bydel i vækst? – eller er det kun for folk der bor i Klitmøller?
Jeg har som borger/frivillig lagt krop og sjæl i at være med til at udvikle på konceptet Cold Hawaii Inland.
Vi er lykkes med at skabe fantastiske rammer, som kan ses og misundes fra nær og fjern.
De sidste 2 år under corona er antallet af borgere, der er ude at bruge området i østbyen som et ”helle” og til
fysisk velvære nærmest eksploderet- Gamle som unge, dårligt gående og tidspressede børnefamilier kan på
kort til og tæt på hjem få RO, NATUR og MOTION med den storslående udsigt fra Fårtoftvej.
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Hvis man bygger store institutioner centralt uden tanke på helheden, fjerner man inspirationen, gemmer den
fine overgang mellem natur og fjord væk.
Kære politikere I Gemmer den flotte og nye havn, mole og synet af mennesker der går tur på toppen af Cold
Hawaii Inland væk. Et område, hvor 25 mio kr. er brugt på at grave de rekreative bygninger ned i niveau for
at sikre miljøet for området, og for at tiltrække turister og lokale borgere
– hvilket det i høj grad også gør. Alle mulige slags af turister: surfer, cykelturister, der stopper op langs
Fårtoftvej får at nyde synet og tage billeder, vandere på vej mod eventyr og masser af børnefamilier, ældre
der stolt viser frem og tur med deres venner.
Er Thisted kommune ikke netop med i en prestigefyldt arkitektkonkurrence fordi man skånsomt og nænsomt
har formået at inkorporere arkitektoniske i skøn forening med naturen og de åbne vidder?
Man skal turde have åndehuller i store byer – det er det, der betyder noget for dem, der bor og arbejder der
og dem der overvejer at tilflytte.
Oaser som Kongens Have i København, Risskov og Mindeparken i Århus er værdifulde og ”fredet”, selv om
de nemt kunne bygges til med store huse.
Det er der en årsag til, og det er at man værdsætter de værdier, som de grønne åndehuller giver.
Nogle ser store byggegrunde ved Vibedal, langt de fleste ser heldigvis en smuk natur med masser af dyreliv
(harer, rådyr og fugle), og mulighed for at følge med i de skiftende årstider og de aktiviteter der sker ved
Cold Hawaii Inland.
NATUR kommer aldrig igen når I først har ødelagt den.
Jeg blev ganske enkelt overrasket over at kommunalbestyrelsen fik fremlagt, at dette var det eneste sted et
sådanne byggeri kunne placeres. Det er faktuelt forkert, og betyder, at kommunalbestyrelsen har truffet
beslutning på forkert grundlag.
Ved en hurtig gennemgang af Webgis, kan jeg på 10 minutter finde 5 områder(kommunalejede grunde), som
er potentielle muligheder.
Den vigtigste af dem alle, er i min optik området i forlængelse af Thy hallen. Her har de potentielle brugere
af institutionerne disse fordele:
A: Topmoderne Sundhedscenter
B: Genoptræningsmuligheder
C: Terapibassin
D: Tæt på Thy Værkstedet, som arbejdsplads for nogle af brugerne.
E: Gode transportmuligheder med bus (pga elever til Thisted Gymnasium og handelsskolen
F: Rigtig Flot natur
G: Bynært
H: Man ødelægger ikke dynamikken i en voksende bydel
Hvorfor blev kommunalbestyrelsen ikke oplyst om denne mulighed? Eller om andre ?
Hvis man vil noget med området nord for Vibedal,, så tænkt aktivitet og glæde for de mange og ikke store
livløse bygninger, hvis beliggenhed lige her ikke er vigtigt, men de varme hænder inden i og de forhold de
arbejder under.
Hvis kommunen absolut vil ændre på området:
Kunne man forestille sig et område med gå, løbe og mountainbikestier og bålpladser,
svævebaner og lette beplantninger.
Evt flytte campingpladsen med nedgravet hytter og standpladser – og opføre plejehjemmet,
hvor campingpladsen ligger nu.
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Give borgerne medindflydelse på deres bydel og på den måde sikre udvikling, som har
borgernes interesse.
+ 100 andre interessante tiltag der kan gøre Thy mere interessant.

Med Venlig Hilsen
Thomas Bruhn Helleberg
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Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Jens Jacob Wieland Krogsgaard - Thisted Kommune
19. april 2022 12:07
Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Høringssvar til plejelukning
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Hej
Jeg vil gerne opfordrer til at der undersøges om der ikke kan findes et egnet sted, til at placerer et nyt plejehjem i
snedsted.
Jeg kan godt forstå at den gamle ikke opfylder krav og er heller ikke tidsvarende de ønsker og muligheder som
der er på de fleste andre plejehjem af nyere dato.
Begrundelse.
Der er et stort opland i og omkring snedsted.
Byen kan ikke ”tåle” at miste mere, da vi i forvejen har mistet hjemmeplejen.
Der er vel lige langt fra thisted til snedsted, som den anden vej.
Hvorfor skal alt flyttes til thisted..
Vi er en stor kommune.
Venlig hilsen

Jens Jacob Wieland Krogsgaard
Ejendomsservicetekniker / Plejecentre Midt

Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
Kontakt mig på /
Telefon
+4520297208
Afdeling
+4599174400
E-mail
JJWK@thisted.dk
Video/Audio eller Chat
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Vedrørende hørringssvar til plejeboliger i området nord for Vibedal
Mit DNA – THY’s DNA?
For 11 år siden valgte vi at flytte tilbage til Thisted –
En blanding af bedsteforældre tæt på og et håndboldjob til min mand gjorde det attraktivt. Vi
var skeptiske og havde klart en fordom om at Thisted/Thy stod stille mens andre byer klart var
mere fokuseret på udvikling af gode miljøer.
Med lidt held og god tålmodighed fandt vi vores ”drømme BELIGGENHED” med et hus, som dog
krævede at vi investerede i ombygninger mv.
Det var ikke meningen at vi skulle blive i Thisted, men området bed sig fast i krop og sjæl. Vi
startede sammen med resten af Thy en rejse, hvor alt er muligt og hvor Thy har taget
omverdenen og sig selv med storm. Der var nye og modige tanker om vandkants Danmark med
kvalitet frem for kvantitet.
Hele vejen igennem har jeg kunne føle mig og min familie i det – alt har givet så meget mening,
der har været en følelse af sammenhæng og stolthed – en fortælling jeg har kunne stå 100 %
indenfor. Og med glæde fortalt om og følt mig inspireret af.
Jeg får hver gang jeg runder Strandbakken på Fårtoftvej – om det er i bil, på cykel, på gåben eller
på løbeturen et sug i maven af det syn, der møder mig. Den smukkeste natur, den skønneste
oase midt i min bydel.
På triste og stressede dage finder jeg ro og får tankerne hen på NUET – hvorfor jeg er lige her……
i Thisted østby.
Jeg er her fordi, jeg har kunne se vores familie passe ind i historien om ”Thy til natur”, ”Thy til
nærvær”, ”Thy til åbne vidder”, Thy til sundhed”. Altså i det ”brand” Thisted kommune så fint
har kommunikeret ud de sidste år.
Men pludselig er illusionen/boblen bristet – for er Thisted ikke med i denne smukke natur og
sundhedsfortælling, er det kun flotte ord, som gør sig godt ud på de sociale medier?Er den
fysiske og mentale trivsel ikke vigtig for en stor bydel i vækst? – eller er det kun for folk der bor i
Klitmøller?
De sidste 2 år under corona er antallet af borgere, der er ude at bruge området i østbyen som et
”helle” og til fysisk velvære nærmest eksploderet- Gamle som unge, dårligt gående og
tidspressede børnefamilier kan på kort til og tæt på hjem få RO, NATUR og MOTION med den
storslående udsigt fra Fårtoftvej.
Jeg er uddannet fysioterapeut og lever af at rehabilitere mennesker til store fysisk og mental
trivsel og empowerment for egen helbredssituation. Derfor gør det mig glad, når jeg ser alle de
mennesker som er aktive i deres nærmiljø. Det skal være nemt og håndgribeligt, hvis vi skal
lykkes med at fastholde sunde hverdagsvaner og det skal være i inspirerende omgivelser.
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Hvis man bygger store institutioner centralt uden tanke på helheden, fjerner man inspirationen,
gemmer den fine overgang mellem natur og fjord væk.
Kære politikere I Gemmer den flotte og nye havn, mole og synet af mennesker der går tur på
toppen af Cold Hawaii Inland væk. Et område, hvor 25 mio kr. er brugt på at grave de rekreative
bygninger ned i niveau for at sikre miljøet for området, og for at tiltrække turister og lokale
borgere
– hvilket det i høj grad også gør. Alle mulige slags af turister: surfer, cykelturister, der stopper op
langs Fårtoftvej får at nyde synet og tage billeder, vandere på vej mod eventyr og masser af
børnefamilier, ældre der stolt viser frem og tur med deres venner. Så ønsker vi som kommune at
sælge Margueritruten eller en intetsigende og befærdet vej?
Er Thisted kommune ikke netop med i en prestigefyldt arkitektkonkurrence fordi man skånsomt
og nænsomt har formået at inkorporere arkitektoniske i skøn forening med naturen og de åbne
vidder?
Man skal turde have åndehuller i store byer – det er det, der betyder noget for dem, der bor og
arbejdee der og dem der overvejer at tilflytte.
Oaser som Kongens Have i København, Risskov og Mindeparken i Århus er værdifulde og
”fredet”, selv om de nemt kunne bygges til med store huse.
Nogle ser store byggegrunde ved Vibedal, andre ser en pløjemark…. Langt de fleste ser en smuk
natur med masser af dyreliv (harer, rådyr og fugle), og mulighed for at følge med i de skiftende
årstider.
NATUR kommer aldrig igen når I først har ødelagt den.
Med et stigende antal ældre borgere i kommunen, især i Østbyen, skal man som kommune
overveje om det giver bedst mening at bygge et plejehjem og handicapinstitution, der
ødelægger inspirerende omgivelser eller faciliterer til øget aktivitet – lige her...
En bydel med en stille start på et generationsskifte, som gennem de næste 5-15 år bliver meget
stort.
Hvis man fjerner det attraktive, altså selve DNA’et fra en bydel i vækst, ender man med tomme
huse, og de erhvervsaktive unge børnefamilier tilvælger andre byer end Thisted. Fårtoftevej og
østbyen er ikke attraktiv uden sin natur.
Hvis DNA’et forsvinder lige her – ja så er der mange andre unikke steder i Danmark som kan
erstatte Thisted.
Hvis man vil noget med området så tænkt aktivitet og glæde for de mange og ikke store livløse
bygninger, hvis beliggenhed lige her ikke er vigtigt, men de varme hænder inden i og de forhold
de arbejder under.
Hvis kommunen absolut vil ændre på området:
- Kunne man forestille sig et område med gå, løbe og mountainbikestier og bålpladser,
svævebaner og lette beplantninger.
- Evt flytte campingpladsen med nedgravet hytter og standpladser – og opføre
plejehjemmet, hvor campingpladsen ligger nu.
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Give borgerne medindflydelse på deres bydel og på den måde sikre udvikling, som har
borgernes interesse.
+ 100 andre interessante tiltag der kan gøre Thy mere interessant.
Hvornår er lokalplanen fra 2006 blevet ændret? Har offentligheden været involveret?
Hvis ikke, så har de folkevalgte ikke lov til at omgå de servitutter som rent faktisk er
godkendt.
Kan I som Kommune fremvise hvornår I har gennemført en borgerhørring på ændring af
lokalplanen fra 2006

Slutteligt blev der i analysen vedr. plejehjemsboliger mv. påpeget, at kommunen skal anvende
eksisterende faciliteter, hvilket betyder at Thisted Kommune med fordel kan prioritere at
modernisere samt udbygge eksisterende anlæg i f.eks. Snedsted eller Østerild.
Med Venlig Hilsen
Mette Bruhn Helleberg
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Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Hanne Rysgaard Villadsen - Thisted Kommune
29. april 2022 17:14
Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Høringssvar angående plejebolig-området
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Kære Thisted Kommune
Hermed et høringssvar fra mig som borger i Snedsted by og datter til en pensionist i samme by.
Vi er borgere i Thisted kommune, som netop ikke har ønsket os at bosætte os i Thisted by, da vi kan lide vores lokal
samfund og har boet her i generationer, derfor smerter det mig meget, at Kastaniegården nu er i fare for at lukke, så
alle byens ældre borgere skal transporteres til hovedbyen i kommunen mod deres vilje.
Jeg synes hellere, at kommune skal respektere borgernes frie valg af levested og så bygge et nyt plejehjem her i
Snedsted by, da jeg ved flere ældre borgere også i oplandet til vores by gerne vil blive i deres lokalsamfund, så man
stadig er en del af noget genkendelig. Vi har fået nye byggegrunde i Snedsted by, som endnu ikke er solgt. Disse
kunne måske bruges til et nytænkende plejehjem, som vil komme til at ligge meget centralt i forhold til Snedsted
Hallens nye område med nye træer, legeplads, cykelbane, skole med mere som kunne gøre gavn for udflugtsmål og
besøg fra børnehavens børn - hvilket kunne skabe et levende plejehjem.
Endvidere vil der jo ske en udfasning af vores lokal samfund, hvis alle ældre sendes væk, for hvem vil så være her i
byen, når deres forældre tvinges væk - det synes jeg ikke, man kan være bekendt.
Med venlig hilsen
Hanne Rysgaard Villadsen
Kommunal dagplejer samt 4. generationsborger i Snedsted by
Hent Outlook til iOS
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Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Bente Marie Krogsgaard <bentemarie@live.dk>
29. april 2022 17:55
Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Høringssvar vedr Kastaniegården, Snedsted
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Hermed min kommentar til planen om lukningen af Kastaniegården i Snedsted.
Jeg har forståelse for, Kastaniegården ikke er tidssvarende, men jeg synes helt bestemt, placeringen af
erstatningen herfor skal ligge i Snedsted.
Der bør kunne udvides på den eksisterende placering med evt tilkøb af nabogrund/-grunde - alternativ er der de
udstykkede byggegrunde ved Enehøjvej, tæt på hallen og legepladsen.
Det er vigtigt for de mindre samfund, at vi bevarer de faciliteter, vi har, og ikke flytter det hele til Thisted, så
byerne tager karakter af spøgelsesbyer.
Noget andet, der er vigtigt at tage med i betragtningerne, er, at Kastaniegården er byens fjernvarmeværks
største kunde, hvis den lukkes vil omkostningerne til dets fællesudgifter blive fordelt på byens husstande, hvilket
måske vil medføre, at der er nogle, der flytter fra byen.
Det er også vigtigt, man betragter Snedsteds opland og de små omkringliggende byer-jeg er sikker på, beboerne
der hellere vil til Snedsted, Koldby eller Hundborg i stedet for Thisted - det betyder meget, at man er bosat, hvor
man har sine relationer.
Med venlig hilsen/Best regards
Bente Krogsgaard

1

9

Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

bente nielsen <bentepige@hotmail.com>
30. april 2022 01:19
Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Plan omNedlæggelse af Kastaniegården
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Hej
Jeg synes det vil være en rigtig dårlig ide at lukke Kastaniegården og flytte den til Thisted Hvorfor må man ikke
ha lov til at blive i sit nærmiljø?
Vi har købmand og bager i kort gåafstand så man stadig selv ka få lov at handle og møde andre mennesker Hva
med de pårørende / bekendte der plejer at kunne gå en tur ned og besøge deres gamle venner en liile stund?
Nu skal de med bus, tog eller taxi. En hel " udenlandsrejse" mon det bliver?
Livskvalitet er også stadig at holde kontakten ensomhed ka blive resultatet af dette Vi har haft stor gensidig
fornøjelse af skole der ligger lige overfor. De har besøgt beboerne, lavet opgaver og hygget sig med dem nogle
kommer endda fast og det har bragt stor gensidig glæde Fast tradition er Lucia hvor årets konfirmander går optog
Børnehaven kommer til fastelavn og når vi har teltuge Vi har en fantastisk aktiv komité der arrangerer forskellige
hyggeaftener, bla forårsfest hvor de sidst var samlet 98 personer de havde en fantastisk aften Hvorfor ikke bruge
det fri areal der er bag plejehjemmet til at udvide på eller købe jorden der ligger lige før kirken på samme side og
bygge der Håber i vil tænke jer om en ekstra gang
Venlig hilsen
Bente Nielsen
Sendt fra min Huawei Mobil
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Fra: Lise Ørbæk Knudsen - Thisted Kommune <LOK@thisted.dk>
Sendt: 3. maj 2022 16:14
Til: Nikolaj Bilgram Kristensen - Thisted Kommune <nbk@thisted.dk>
Cc: Maja Balle Bjerrum - Thisted Kommune <mbbj@thisted.dk>
Emne: høringssvar
Hej Nikolaj
Vi har afholdt 2 borger / beboer / pårørende møder på Kristianslyst vedr. plejeboligplanen
Her er høringssvarene:
Forslag til et nybygget center:
Hanstholmvej i udkanten af Thisted by
Borgerskolens grund
JP Jacobsens center
Inde i byen med mulighed for at være sammen med andre aldersgrupper – kunne se hverdagslivet
Dyrskuepladsen
Gode fællesarealer
Bygning i 1 plan
Pæn beliggenhed
2 rums lejligheder
Gerne et stort plejecenter med små enheder – indrettet hyggeligt
Egen madproduktion – frisklavet og duftende mad
Mvh Lise
Venlig hilsen

Lise Ørbæk Knudsen
Leder / Kristianslyst

Thisted Kommune
Nørreallé 53
7700 Thisted
Kontakt mig på /
Telefon
+4599173942
Afdeling
+4599173940
E-mail
LOK@thisted.dk
Video/Audio eller Chat
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Brian Nielsen <thyjyden@gmail.com>
6. maj 2022 22:56
Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Høring svar
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Høringssvar ang. lukning af plejehjem. Vi som motorcykelklub vil gerne starte med at rose jeres flotte arbejde med
helhedsplanen.Men vi kan selvfølgelig ikke acceptere lukning af vores plejehjem. Som motorcykelklub i Snedsted by,
er vi tit på plejehjemmet for at køre med de ældre borgere. Hvilket faktisk er en fantastisk dejlig dag når det sker, de
ældre borgere elsker når vi kommer forbi plejehjemmet med vores motorcykler. Sidste gang vi var der, var i 2019
hvor vi havde en borger med der faktisk var 103 år. Jeg skal love for hun nød turen, det blev desværre den sidste i
hendes liv. Rigtig mange af de ældre borgere på plejehjemmet nyder når vi kommer og giver dem en tur, og vi nyder
at komme der. Snedsted plejehjem er en stor del af byens liv, hvor også børnehaven elsker og komme på besøg. Det
er en kæmpe succes for børnehaven hver gang de er der, det samme gælder for de ældre som få besøg fra
børnehaven. Den slags besøg vil jo stoppe, hvis man flyttede plejehjemmet til Thisted. Så derfor vil vi gerne komme
med en opfordring til at man bevarer plejehjemmet i Snedsted. Der bliver vedlagt et billede med optegning af
grunden som plejehjemmet ligger på, hvor der også er skitseret muligheder for udvidelse af selve plejehjemmet. Det
håber vi i vil tage med i jeres overvejelser, før i planlægger at lukke plejehjemmet. Endvidere kan vi ikke forstå
hvorfor alting skal flyttes til Thisted, hvorfor lukke et velfungerende plejehjem, hvor både beboere og personale er
tilfreds med at være. Hvorfor flytte dem til Thisted, hvor borgerne ikke ønsker at bo. Igen vil vi opfordre jer til at
bruge tegningen som jeg vedlægger, med mulighed for at udvide og bygge nyt. Thisted kommune må kontakte de
borgere der bor i disse huse for at høre om de kunne være interesseret i at sælge, og på den måde få en attraktiv og
nyt plejecenter i Snedsted.
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Høring svar til ældreboligplaner. Jeg vil gerne starte med forvaltningen i Thisted kommune, og rose dem for det
flotte stykke arbejde som de har gjort med den nye Ældreboligplan. Man kan tydelig se, man har lagt kræfter og
energi i at lave en god plan. Hvilket den også er, bortset fra de to lukninger. Her burde man have lyttet mere til
befolkningen og det politiske liv. Man skulle have taget højde for hvad befolkningen og det politiske ville, nemlig ikke
centralisering, men derimod decentralisering. Det kunne man have opnået, hvis man havde lagt et nyt plejehjem for
eksempel i Snedsted og Østerild. Så havde man netop vist at man ikke ville centralisere. Snedsted by er den fjerde
største by i Thisted kommune så selvfølgelig skal vi have en plejehjem alt andet ville da være mærkelig. Alle
politikere siger de ikke vil centralisere. Men det er netop det man gør med denne plan. Man lukker to plejehjem i
yderområderne og flytter dem ind til Thisted. Det kan man kalde hvad man vil men det er centralisering af værste
skuffe. Så der burde man netop havde taget højde for at man ikke vil centralisere. Der er faktisk mange borgere i og
omkring Snedsted by som absolut ikke har lyst til at flytte til Thisted når de bliver gamle, det samme gælder folk fra
Stenbjerg, de vil meget hellere til Snedsted. Fordi de har en større tilknytning til netop Snedsted. Så igen vil jeg
opfordrer på det kraftigste til at man bygger nyt i Snedsted, det er der rig mulighed for, hvis man tænker ud af
boksen. Kigger man på de omkring liggende huse, kunne man eventuelt købe op og lægge til plejehjemmets grund
og dermed have rig mulighed for at udvide. Man kunne også finde en anden grund i byen der er flere huse som man
eventuelt kunne få fat på, forholdsvis tæt på den nuværende plejehjem. På modsatte side af vejen er der også huse,
jeg ved godt de ejes af Ulrik Malle, men formentlig kunne han se en fordel i at sælge disse grunde hvis det var til
bevarelse af plejehjemmet. Man kunne også placere et nyt plejehjem i området omkring hallen i snedsted, ud mod
hovedvejen, i nærheden af hvor man i forvejen har placeret et nyt skovområde med sø, og et nyt cykelområdet.
Dette område vil passe godt til et nyt plejehjem, fordi der vil komme mange unge mennesker og benytte
cykelbanen. De ældre vil have mulighed for at nyde den nye skov samt den nye sø. Det er også tæt på både skolen
og børnehaven, så ledes at de stadig kan besøge vores plejehjem, til fordel for både børnehaven, skolen og de
ældre. Snedsted plejehjem er også et plejehjem hvor der sker mange aktiviteter med hjælp af de mange frivillige
som ligger mange kræfter i vores plejehjem. Alle disse frivillige aktivitets timer m.m. vil jo forsvinde, hvis man
flyttede plejehjemmet til Thisted. Det ville være en katastrofe. Så en kæmpe opfordring herfra vil være at bevare
eller bygge nyt i Snedsted. Med venlig hilsen den bekymrede borger.
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Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
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Vi, der er i alderen fra 69 til 73 år, har følgende bemærkninger: Først og fremmest må vi rose vores
nuværende “Kastanjegården”, der opfylder funktionen fremragende i alle henseender. Planen som sådan
kan vi tilslutte os med undtagelse af nedlæggelse af Kastanjegården.
Som 4. største by i Thisted kommune, kan vi ikk se os selv uden et plejehjem, alle aktiveteter med byens
foreninger og institutioner vil være et stort tab for hele området især for beboerne på hjemmet.
I stedet for nedlæggelse vil vi henvise til mulighederne for nybyggeri – tilbygninger – renovering af
Kastanjegården.
Venlig hilsen
Dorthe og Per Andersen, Rosenvænget 33, Snedsted.
Hanne og Eli Kristensen, Hovedgaden 52, Snedsted.
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Thisted d.7.5.2022
HØRINGSSVAR ANGÅENDE PLEJEBOLIGPLAN I THISTED KOMMUNE
Som ejer af en villa på Gyvelvej 7 i Thisted er vi overhovedet ikke tilfredse med et evt.
bygningskompleks til et endnu større plejecenter end Vibedal og beliggende nord for dette. Med 60
beboere på Vibedal og yderligere 80 beboere vil det blive meget dominerende for hele området.
Allerede nu omtales det ”i folkemunde” som en stor ”FABRIK” – ”ÆLDRE GHETTO” mm.
Hvilket i høj grad må siges ikke at være ønskværdig omtale – og uværdigt for vores ældre
medborgere.
ØSTBYEN i Thisted er netop et meget attraktivt område for nye tilflyttere/ tilbage flyttere - unge
mennesker med børn – grundet den unikke beliggenhed – området – Rolighedsskolen – åbne vidder
m.m.
THY CABLEPARK, som er et stort attraktiv for området og tiltrækker mange fra nær og fjern, kan
for nuværende ses og skaber opmærksomhed allerede når man kommer på Fårtoftvej.
Byen ligger helt unikt ved fjorden og lige her hvor I foreslår byggeri – har vi mulighed for at nyde
åbne vidder og den unikke beliggenhed… Lad ikke mursten og byggeri ødelægge det ---det vil
aldrig komme tilbage med alle de værdier det giver for området/ byen.

1.
Vi har boet i Østbyen i 27 år, og har altid sat meget stor pris på området, syd for Fårtoftvej – fra
Strandbakken og til Magnoliavej – med de åbne vidder omkring Vibedal, at der er frit udsyn til
grønne områder og fjorden.
For 3 år siden købte vi vores nuværende bolig Gyvelvej 7 netop pga. beliggenheden. Det er SÅ
MEGET livskvalitet for os, dagligt at kunne nyde udsigten.
Hvis der bygges, nord for Vibedal som foreslået, vil det frarøve os den helt unikke udsigt, samtidig
vil det give en væsentlig værdiforringelse af vores hus.
Vi er bekendt med at ejendomsskatten for 2022, hos flere af vore naboer er blevet pålagt en ekstra
forhøjelse på 20- 25 % på grund af udsigt. (Vi har endnu ikke modtaget vores nye vurdering.)
Vi mener helt bestemt at nuværende lokalplan for området, som beskriver bl.a. Rekreativt område,
med stier, bænke, legeområder, petanquebaner og lav beplantning, klart er at foretrække at bevare.
Vi ser dagligt folk i alle aldersgrupper, der færdes i området, hvor de nyder stierne og dyreliv - her
er fugle, harer, fasaner og rådyr. Tendensen i mange byer går netop nu i retning af grønne oaser i
byområder - ikke mindst med miljøet for øje. Så THISTD KOMMUNE lev op til jeres målsætning
om GRØN KOMMUNE – også rent visuelt- og gør noget godt for miljøet. Her kunne jo også
skabes mulighed for ”VILD MED VILJE” – med forskellige små arealer til glæde for dagplejere,
børnehaver, skoler og områdets/byens øvrige borgere.

Med en beliggenhed ud mod Fårtoftvej, som tidligere var en stille vej, oplever vi nu konstant trafik,
fordi mange er bosat i de nye attraktive boligområder i Østbyen.
Endnu et opmærksomhedspunkt ift at Fårtoftvej IKKE har brug for at blive mere trafikeret – det er
altså en vej som mange skolebørn krydser.
Desuden er vi bekendt med, at folk, der er bosiddende i Sennels, benytter Fårtoftvej fremfor
Hvasskrydset, da de nyder udsigten til det grønne forland med Limfjorden og Mors, når de
skal til og fra Thisted. Panoramaruten, LIMFJORDSRUTEN 12, går ad Fårtoftvej (der skiltes
med det), og et fremtidigt scenarie vil lukke for udsigten fra Falck krydset til Vestergårds vej med
bebyggelse i begge vejsider.
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På Fårtoftvej er der ingen bybus lørdag og søndag, og det vil forudsætte, at pårørende og
personale på plejecentret har kørekort og bil.

2.
Med hensyn til et kommende bebyggelse for handicappede vest for Vibedal finder vi, at en
placering i Thyparken eller Kalkengen vil være bedre, da beboerne vil være i gåafstand tæt på det
nye Sundhedshus, Thyhallen og Thyværkstedet. (Hvilket vi ved såvel personale som beboerne på
Højtoftevej i dag værdsætter højt)
3.
Vi mener desuden at det er vigtigt at bevare Den decentrale struktur, og fortsat have plejehjem i
nærområderne, aktuelt Østerild og Snedsted. Der tales meget om værdighed i ældreplejen, om
selvbestemmelse, respekt, og livskvalitet for vores ældre medborgere. Vi er af den overbevisning at
det er vigtigt for lokalsamfundet, at bevare lokale arbejdspladser og pleje- og aflastningspladser
fordelt på flere plejecentre.
Vi mener at STORT bestemt ikke altid = godt. Hverken for beboere eller personalets trivsel.
At et overskueligt antal på et plejecenter er mere personligt, og mange nye centre har omkring
50-60 beboere. (“Fremtidens Plejehjem” i Nr. Sundby med 45 pladser og andre i Ålborg kommune).
Vi håber, Thisted - en grøn kommune mellem hav og fjord, stadig må være attraktiv for alle
borgere, og at turister vil nyde at komme her.

Med venlig hilsen Bente og Klaus Hangaard Jensen
Gyvelvej 7
7700 Thisted.
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Høringssvar
til Thisted Kommunes Plejeboligplan 2022-2034
fra De Frie Pensionister i Klitmøller

De Frie Pensionister er en aktiv forening for 60+ i Klitmøller, der arbejder for et godt
og værdigt ældreliv. Vi gennemfører mange aktiviteter, der giver bevægelse og
motion, forebygger ensomhed samt skaber sammenhold og giver tryghed. Det
aktuelle medlemstal er 214 personer, med 15 nye medlemmer alene i 2022, så vi er
en forening i stor vækst.
Vi er meget optaget af den fremtidige status for Klitrosen i Klitmøller. Vi vil her
nævne, at vi har et utroligt godt samarbejde med Klitrosen, men der er i dag alene
psykriatripladser, hvor der derfor er meget begrænsende fælles muligheder. De
beboere der er på centret, har ingen tilknytning til Klitmøller, mens ældre fra byen
sendes rundt i hele kommunen og de tilbageblevne ægtefæller, pårørende, naboer
og venner er udfordrede på transport, især hvis de ikke har kørekort eller bil.
Vores ønske er derfor, at ældre mølboer kan få en plejebolig i Klitmøller, når de
bliver plejekrævende og ikke længere er i stand til at bo i eget hjem.
Befolkningsudviklingen i Klitmøller er stigende, de to største grupper af indbyggere i
Klitmøller sogn er 0-10 årige og 60-70 årige. Rigtigt mange flytter til Klitmøller, når
de bliver ældre og vil ”downsize” til én bolig, således er der nu helårsbeboelse i over
100 sommerhuse.
I 2034 forventes over 100 indbyggere i Klitmøller sogn på over 80 år – hvis man bare
fremskriver de indbyggere der er i byen i dag, og der kommer stadigt flere til.
Redebyg færdiggør 45 nye boliger i år, hvoraf ca. halvdelen er ældrevenlige. Og flere
projekter er i støbeskeen.
Af den rapport PWC har udarbejdet for Thisted Kommune forstår vi, at plejecentre
optimalt bør have en størrelse på omkring 50 enheder. På Klitrosen er der i dag 20
psykriatripladser, med en nybygning af yderligere 30 pladser til ”almindelige ældre”,
vil man få de ønskede 50 pladser og man kan opnå de ønskede stordriftsfordele.
Det er ikke muligt på den nuværende matrikel, men den nabogrund, hvorfra
Klitrosen er udstykket, er stor og ved ekspropriation af denne ene matrikel, kan man
få plads til en sådan udvidelse.

s. 1
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Høringssvar
til Thisted Kommunes Plejeboligplan 2022-2034
fra De Frie Pensionister i Klitmøller
I plejeboligplanen nævnes, at man ønsker at aktivere gode kræfter i nærmiljøet og
understøtte det gode hverdagsliv. Det vil være muligt ved en sådan løsning.
Vi vil også nævne muligheden for igen at samarbejde med Thisted Bolig om de
boliger der ligger overfor Klitrosen, der oprindeligt var tænkt som ”beskyttede
boliger”, hvor ældre beboere havde fortrinsret og kunne trække på ydelser fra
Klitrosen, f.eks. køb af mad, træning og deltagelse i aktiviteter på plejecentret. Alt
sammen tiltag, der giver større mulighed for at blive længst muligt i eget hjem. Og
en nem og billig løsning for etablering af et seniorfællesskab.
Klitmøller bliver inden udgangen af 2022 den 4. største by i Thisted Kommune – og
der findes ikke én kommunal institution for mølboer. Vores eneste eksisterende
samlingssted er Æ Redningshus, som drives af en forening på kommerciel basis. Vi
har et godt samarbejde med denne forening, og har nogle få mandage mulighed for
at låne lokalet gratis, men hvis vi ellers ønsker at afvikle et arrangement i De Frie
Pensionister, skal der betales leje 2.240 kr. pr. aften.
Vi har stort behov for et nyt samlingssted, hvor vi kan afholde aktiviteter,
musikarrangementer o.l. gerne i tilknytning til plejehjemmet. Alle undersøgelser af
ældres trivsel viser, at man trives i nærmiljøet hvor man bor sammen med tidligere
naboer, hvor man kan få hyppige besøg af ægtefælle og venner, hvor plejehjemmet
inviterer byens øvrige ældre ind til samvær og aktiviteter. Og hvor lokalsamfundet
tænker beboerne på plejecentret ind i byens hverdagsliv.
I plejeboligplanen side 2 nævnes, at de nye plejeboliger skal opføres hvor behovet er
størst. Med den tilvækst af seniorer der er i Klitmøller, vil det være oplagt at udvide
Klitrosen med 30 almene pladser, og indtænke et samlingssted for forskellige
aktiviteter og med plads til mange. Ikke mindst set i lyset af det store antal ældre,
der forventes i Klitmøller i fremtiden.

På vegne af De Frie Pensionister
Bente Homann, Jens Søndergaard, Margit Lyhne, Grethe Kragh, Leo Salmonsen, Finn
Qvistgaard, Georg Georgsen, Karin Skydt og Gerda Holler.
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Snedsted Skole
Hovedgaden 5
7752 Snedsted
Snedsted, den 9. maj 2022

Høringssvar
Snedsted Skole har i en årrække haft et fantastisk samarbejde med Kastaniegården i form af blandt andet
dette:
-

Luciaoptog på plejehjemmet
Julekoncerter
Besøg af spirekor fra Forenings SFO som har sunget og givet koncerter
Valgfag hvor elever fra overbygningen har fungeret som besøgsvenner.
Og meget andet

Gennem alle årene har dette været et højdepunkt for skolens elever da det altid er noget specielt at
komme ”Ud af huset” og vise sig frem for andre.
Beboerne på Kastaniegården har ligeledes set frem til begivenhederne da de altid syntes at det er dejligt
og se børnene. For nogle har det tilmed været deres børnebørn som har besøgt dem.
For både elever, beboere, medarbejdere, pårørende og byens skyld håber vi inderligt at I dropper planerne
om at lukke Kastaniegården.
I stedet for at lukke stedet kunne der tænkes i en tilbygning ved at man købte nogle af nabohusene.
Der ligger huse på alle sider at hjemmet, så det ville være en mulighed.
Et andet forslag kunne være at bygge et nyt center i Snedsted, og droppe tanken om en nybygning
i Thisted. Der er flere områder hvor dette kunne være en mulighed. Dette ville også imødekomme det
store ønske fra beboer i Thisted Øst, om ikke at bygge nyt der.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen på Snedsted Skole
På bestyrelsens vegne næstformand Søren Stenstrup

Thisted Kommune, Familierådgivningen, Asylgade 30, 7700 Thisted
99171717 - bff@thisted.dk - www.thisted.dk - CVR 2918 9560
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Nogle gange siger billeder mere end ord.
Billederne viser glade elever fra Snedsted Skole der via deres valgfag besøger beboerne, som – billedet
viser – nyder at have besøg af eleverne.
Billederne og historien er i øvrigt bragt i Snedsted Bladet. Et blad hvor Aktiv Komiteen fra
Kastaniegården er tovholder for bladets tilblivelse.

Thisted Kommune, Familierådgivningen, Asylgade 30, 7700 Thisted
99171717 - bff@thisted.dk - www.thisted.dk - CVR 2918 9560
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3. maj 2022 20:14
Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Høring vedr. lukning af Solhjem plejehjem Østerild
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Høring vedr. lukning af Solhjem plejehjem Østerild
Østerild er en lille bysamfund hvor alle kender alle og hvor der er plads til alle uanset alder eller baggrund.
For at kunne fortsat have bosætning i byen samt opland er det vigtigt, at der er både pasningsmuligheder,
købmand, skole og arbejdspladser. Solhjem plejehjem er med til at sikre arbejdspladser og et trygt hjem for
de ældre og svage som ikke længere kan klare sig selv. Det er desuden et samlingssted for områdets
øvrige beboer. Det giver livskvalitet at kunne forblive i det lokale samfund som man har været en del af
hele livet.
Det er i år 90 år siden at Hunstrup/Østerild gymnastik forening blev stiftet og som sidenhen er blevet en del
af nuværende HØSGU (Hunstrup, Østerild, Sennels gymnastik og ungdomsforening). Der tilbydes
aktiviteter til børn, unge og voksne hvor især bevægelse har stor værdi. HØSGU er en vellidt forening med
ca. 300 medlemmer som deltager i mange af de aktiviteter der tilbydes i nærområdet. Foreningen drives af
frivillige kræfter som er med til at sikre en sund økonomi i foreningen og et varieret tilbud af aktiviteter.
I HØSGUs bestyrelse ser vi med bekymrende øjne på konsekvenserne af den centralisering som lukning af
Solhjem plejehjem vil medføre. Vi mener at byen og området vil miste den nærhed, lokal tilknytning og
samhørighed der giver når Solhjem bliver besøgt af pårørende, skole, børnehave, vuggestue samt øvrige
beboer fra lokalområdet. Ved lukning af plejehjemmet vil byens og områdets ældre miste et samlingssted
for aktiviteter. Arbejdspladser vil blive flyttet hvilket kan medføre fraflytning fra området, dette vil gøre det
endnu sværere for vuggestue, børnehave, skole og købmanden at eksistere. Vi ser med bekymring på
fremtiden, hvis Solhjem plejehjem bliver lukket da dette vil kunne medføre flere lukninger som vil
underminere HØSGUs forenings grundlag.
Hvis der skal sikres velfungerende lokalsamfund i hele Thy er det vigtigt at man overvejer udbygning af de
tilbud der findes i dag, fremfor at centralisere det hele i Thisted. Netop decentralisering var en stor del af
sidste kommunalvalg og derfor undrer det HØSGUs bestyrelse at man påtænker at lukke Solhjem
plejehjem.
På vegne af HØSGUs bestyrelse.
Heidi Kristensen
Bestyrelsesmedlem i HØSGU
This email has been scanned by BullGuard antivirus protection.
For more info visit www.bullguard.com
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Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Emne:
Vedhæftede filer:

VS: Indsigelse for planlagt byggeri på Vibedal-området
Marianne - mail fra Thisted Kommune.pdf

SkalJournaliseres:

0

Fra: Politiker - Henrik Gregersen - Thisted Kommune <HGR@thisted.dk>
Sendt: 22. april 2022 08:21
Til: Politiker - Peter Sørensen - Thisted Kommune <PETS@thisted.dk>; Politiker - Lene Kjelgaard Jensen - Thisted
Kommune <LEKJ@thisted.dk>; Politiker - Peter Uno Andersen - Thisted Kommune <puan@thisted.dk>; Politiker Morten Bo Bertelsen - Thisted Kommune <MBB@thisted.dk>; Anne Fink - Thisted Kommune <AFI@thisted.dk>; Tue
von Påhlman - Thisted Kommune <tvp@thisted.dk>; hekora@msn.com
Emne: Fwd: Indsigelse for planlagt byggeri på Vibedal-området
Hej Henrik.
Som lovet på borgermødet i aftes, videresendes din mail til social og senior udvalget og til forvaltningen.
Din henvendelse vil indgå i høringssvarene.
Vh
Henrik Gregersen
Hent Outlook til iOS
Fra: Henrik K. Rasmussen <hekora@msn.com>
Sendt: torsdag, april 21, 2022 9:35 PM
Til: Politiker - Henrik Gregersen - Thisted Kommune <HGR@thisted.dk>
Emne: Indsigelse for planlagt byggeri på Vibedal-området

Hej Henrik,
Tak for snakken her til aften.
Som aftalt har jeg vedhæftet mail fra Thisted Kommune, Plan, Miljø og Industri, sendt 20. august 2021.
Denne mail var en del af dokumentationen da vi købte Syrenvej 3, som vi overtog 15.februar i år. Samme
mail var jfr. ejendomsmægleren også grundlaget for hans udtalelse i en boligvideo for huset:
"Her har du bare panoramaudsigt. Ned over marken og ned til Thy Cablepark.
Og der bliver IKKE bygget herude, så du er sikker på at den her, den har du også i årene fremover, den her
fantastiske udsigt."
Jeg mener at de nye planer for området er meget kritiske i forhold til vores valg af bolig, og jeg har derfor
valgt at bekoste en advokat på sagen. En del af hans redegørelse lyder:
"På baggrund af kommunens egne argumenter i deres mail om, at de ikke mener at kunne bebygge
yderligere i området af de i mailen nævnte grunde, har I gode argumenter for at fremkomme med
indsigelser imod planerne."
Mit udgangspunkt er at hvis der bliver bygget yderligere på området som er dækket af lokalplan nr. 359 O40, er vores nye bolig værdiløs for os, eftersom vi købte den udelukkende på grund af udsigten og løfterne
om at den ikke vil blive berørt. Udsigten er den absolut eneste grund til at vi valgte Thisted og denne
adresse.
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Jeg håber ovenstående vil være befordrende i forhold til at droppe byggeplaner på Vibedal, og ser meget
frem til at høre fra jer.
Venligst bekræft modtagelse af denne mail.
Med venlig hilsen
Henrik K. Rasmussen
Mobil 71784140

2
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Marianne Højland
Marianne Højland <hoejland23@hotmail.com>
22. august 2021 01:40
Marianne Højland
Fwd: VS: Vibedalvej 2 i Thisted Øst

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Sendt fra min iPhone
Start på videresendt besked:
Fra: Jens Kjærsgaard <jenk@home.dk>
Dato: 21. august 2021 kl. 17.30.11 CEST
Til: "hoejland23@hotmail.com" <hoejland23@hotmail.com>
Emne: VS: Vibedalvej 2 i Thisted Øst
Hej Marianne & Benny
Så var der svar fra Thisted Kommune.
Det var da yderst positiv. Så jeg giver beskeden videre, til dem jeg tidligere har talt med om samme
tema.
Vi tales ved.

Venlig hilsen
Jens Kjærsgaard
Indehaver. Ejendomsmægler & valuar, MDE
home Thisted
Asylgade 17, 7700 Thisted

96182525
22870064
home.dk

jenk@home.dk
cvr 37470236
facebook

Få mere information om, hvordan home behandler dine personoplysninger her: Privatlivsvilkår i home
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
Denne mail kan indeholde fortrolig information. Har du modtaget mailen ved
en fejl, beder vi dig derfor informere afsender om fejlen og efterfølgende
slette mailen uden at videresende eller kopiere den. Vi påtager os ikke noget
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ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med at modtage og
bruge mailen.

Fra: Louise Gjerulff Gertsen - Thisted Kommune <lgg@thisted.dk>
Sendt: 20. august 2021 13:32
Til: Jens Kjærsgaard <jenk@home.dk>
Emne: Vibedalvej 2 i Thisted Øst
Kære Jens
Jeg har modtaget din forespørgsel og undersøgt muligheden for udnyttelse af arealet på adressen
Vibedalvej 2.
Arealet er omfattet af kommuneplanramme 1.O.144, lokalplan nr. 359 O-40 og delvis registreret inden
for strandbeskyttelseslinjen. Så hvad betyder det for udnyttelsesmulighederne?
Kommuneplanramme 1.O.144:
https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/75#/Kommuneplan_planramme_KP21?id=4859&baseId=2
9063&parentId=29068
I kommuneplanen er arealet udlagt til offentlige for nærmere bestemt døgninstitutioner. Det er et
bredt begreb for skole, børnehave, ældrecenter o.lign.
Lokalplan nr. 359 O-40: https://dokument.plandata.dk/20_1073489_1585208812063.pdf
Arealet ligger inden for delområde I som må udnyttes til ældrecenter, ældreboliger, park og fælles
friareal. Nærmere beskrevet i bestemmelserne og kortbilaget, vises byggefeltet, hvor der må
bebygges. Det er der at ældrecenteret Vibedal ligger. Planlægningens byggemuligheder er derfor
fuldt udnyttet.
Strandbeskyttelseslinje: https://kyst.dk/strand-og-klit/strandbeskyttelse/
Strandbeskyttelseslinjen er en del af naturbeskyttelsesloven, der forhindrer nyt byggeri og
tilstandsændringer inden for zonen, med meget få undtagelser. Beskyttelsen er ret restriktiv og
administreres af Kystdirektoratet. I 2019 havde kommunerne mulighed for at ansøge om ophævelse
af beskyttelsen nær eksisterende havnemiljøer. Thisted Kommune ansøgte om flere placeringer og
blev ikke imødekommet omkring arealet ved Synopal/Vibedalvej. Derfor vurderes der ikke at være
gode forventninger til at udnytte arealet. Læs mere her:
https://www.thisted.dk/Borger/NaturMiljoe/KystHav/Strandbeskyttelseslinje.aspx.
Fra et planmæssigt perspektiv, anser vi i Plan- og Miljøafdelingen, området som værende fuldt
udnyttet og væsentlig begrænset pga. strandbeskyttelseslinjen.
Jeg håber, at det svarer på dit spørgsmål ellers er du velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen

Louise Gjerulff Gertsen
Planlægger / Plan, Miljø og Industri

Thisted Kommune
Kirkevej 9
7760 Hurup Thy
Kontakt mig på /
Telefon
+4599172237
Afdeling
+4599171717
Video/Audio eller Chat
2

34

Telefontid: Mandag-fredag 8.00 - 10.00 / Torsdag 15.00 - 17.00
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Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Kirsten Rysgaard <cekr@outlook.dk>
9. maj 2022 11:51
Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Høringssvar angående Kastaniegården

Journaliseret:
JournaliseretInfo:
SkalJournaliseres:

X
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Selvfølgelig skal der være et plejehjem i Snedsted, Kommunens fjerde største by!
Plejehjemmet skal være i Snedsted, fordi det også er samlingssted for byen- og omegnens borgere.
Det behøver ikke være prestigebyggeri, det er allerede forældet om femten år.
Der skal være råd til mere personale, det er det De "gamle" har behov for. Personale som kender
beboerne.
Ikke alle de vikarer, der farer ud og ind, så det kommer til at minde om en banegård.
Alle de mange hyggekroge, der er lagt op til i nybyggerier, er ikke nødvendige.
Når en ældreborger endelig får bevilget en plejelejlighed, er det nærkontakt med personalet og de varme
hænder, der er det primære.
Og selvfølgelig besøg af pårørende, som bor i nærheden.
Lad være med, at lave alle de fejl, der er begået med supersygehusene. Hvor der knap er råd til Personale.
Bevar køkkenet, så der er duft og frisklavet mad på stedet.
Lyt til kommunens borger, også os i yderdistrikterne.
Vi er også skatteyder!
NB: Som grøn kommune, vil det være uhensigtsmæssigt, for pårørende at skulle køre 50 km flere gange
om ugen, for at komme på besøg.
Snedsted opland strækker sig hel til Stenbjerg!
Venlig hilsen
pensionist
Kirsten Rysgaard
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Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Bent Møller <fam.post@hotmail.com>
9. maj 2022 12:03
Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Lukning af Kastanjegården, Snedsted - Høringssvar

I forbindelse med jeres plejeboligplan ønsker vi at give vores mening til kende i dette høringssvar.
Der står i jeres oplæg, og ganske rigtigt, at antallet af ældre borgere vokser og vokser, og at man derfor er
er nødt til at se med nye øjne på plejeboligområdet - så langt så godt. Vi er dog langt fra enige i de
løsninger, I kommer med i den forbindelse.
I starten af plejeboligplanen står der, at I ikke ønsker at ændre decentralisering i Kommunen, men det er
da lige nøjagtig det, der sker når man lukker et plejehjem i et af de mindre byer. Vi bor i Snedsted, som er
kommunens fjerde største by. Vi har et stort opland, hvor mange ældre nu sælger deres gårde, og flytter
ind til Snedsted. De har ikke noget ønske om at flytte til et "opbevaringssted" som jeg vil tillade mig at
kalde et plejecenter med 80 pladser langt ude i Østbyen, hvor man i hvert fald ikke kan forvente besøg,
hvis pårørende eller andre skal benytte den - ofte manglende - offentlige transport.
Hvad sker der når først man lukker plejehjemmet i en by af Snedsteds størrelse?
I første omgang forsvinder masser af arbejdspladser i byen, og så går det ud over bosætningen - og hvad
bliver så det næste - det kan man jo kun
gisne om, og til slut ender man med en død by, og det er
selvfølgelig et scenarie vi ikke ønsker os i Snedsted.
I Snedsted har vi mange gode grunde til, at vi ønsker at beholde et plejehjem i byen.
1. Der er masser af frivillige aktører omkring Kastanjegården. Aktivkomiteen samler op mod 90 ældre
mennesker, såvel beboer som ældre ude fra byen til deres forskellige arrangementer.
2. Der er et rigtigt godt samarbejde mellem Plejehjemmet, skolen, børnehaven og andre foreninger i
Snedsted. Skolen har valghold, der sender besøgsvenner til Kastanjegården med højt humør hos
såvel beboere som elever til følge. Børnehaven kommer med forskellige arrangementer, som de
holder sammen med beboerne.
3. Spejderne er gode til at komme og lave bål og andre tiltag til stor glæde for alle.
4. Beboerne på Kastanjegården inviteres til dilletant i hallen af Snedsteds Amatørforening.
5. Tambourkorpset går runder i byen til stor glæde for beboerne, som ser med fra vinduerne med stor
glæde.
6. Vi har i Snedsted ca. 38 aktive foreninger, der hver især byder ind med noget til glæde for alle i
byen.
Alle disse nævnte ting flytter ikke med til Thisted, og vi frygter for ensomme gamle i en godt nok flot
"udkant" i Thisted, men som ikke er en del af det lokalområder, de kender. Som minus kan man vel også
sige, at miljøet belastes unødvendigt af pårørendes og andres besøg med transport i bil fra Snedsted til
Thisted.
Vi mener, at der sagtens kan findes plads til et nyt plejecenter i VORES BY, hvis man tænker sig godt om, og
ikke kun fokuserer på Thisted. Et godt bud kunne være på en af de store grunde ved Snedsted Hallen, hvor
der netop nu etableres både skov og sø, og hvor man kunne drage stor fordel af samarbejde med både
Snedsted Hallen, Skolen og Børnehaven.
Så kære politikere - TÆNK jer om inden I lukker og slukker for Snedsted. Det handler ikke kun om økonomi
og stordriftsfordele, men i særdeleshed også om menneskelighed og omsorg.
1
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Muligheden for at se i retningen af et privat plejehjem er absolut til stede - der er i hvert fald ingen tvivl
om opbakningen til det her i Snedsted.
Med venlig hilsen
og med håbet om, at I læser vores høringssvar.
Bent og Gitte Christensen
Lunegårdsvej 6
7752 Snedsted
Bodil og Poul Erik Fransen
Vinkelvej 6a
7752 Snedsted
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Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

lisette.bell@hotmail.com
9. maj 2022 16:32
Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Høringssvar vedrørende lukning af Kastaniegården.

Journaliseret:
JournaliseretInfo:
SkalJournaliseres:
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Til Thisted kommune
Det er et stort stykke arbejde, der er lavet med forslag om et nyt plejehjem i Thisted med 80 pladser.
Jeg tænker, at hvis Kastaniegården lukker, forsvinder der sociale aktiviteter, både for børn fra Snedsted skole samt
ældre borgere bosiddende i og omkring Snedsted, som besøger plejehjemmet. Yderligere kommer ældre borgere til
arrangementer på Kastaniegården. Det jeg vil sige er, at jeg tror, der vil blive tomt i Snedsted uden Kastaniegården.
Med venlig hilsen
Lisette Bell Enevoldsen
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Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Leo Søgaard <leooghelle124@gmail.com>
9. maj 2022 17:32
Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Lukning af Kastaniegården Snedsted

Journaliseret:
JournaliseretInfo:
SkalJournaliseres:
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Høringssvar
Vi vil gerne dele vores frustrationer omkring planen hvori indgår forslag om lukning af vores plejecenter i Snedsted.
Vi har forståelse for, at personalet skal ha ordentlige arbejds forhold, men vil meget gerne pege på at ældre som har
valgt, at bo i en lille by, hvor man kender hinanden, vil miste noget meget vigtigt i deres alderdom, hvor mange føler
sig ensomme. Ønskede man at bo i en større by, havde man nok valgt det.
Vi ved, at en stor gruppe borgere i byen benytter sig af aktiviteter på centret. Disse aktiviteter er arrangeret af
frivillige. Ex går min gamle svigermor selv om på centret til banko. Dette vil hun ikke kunne hvis centret bliver flyttet
til en anden by, da jeg ikke kan se at der vil være mulighed for, at hun kan gå eller tage offentlig transport. De
frivillige, som de ældre møder, har de ofte kendt et helt liv, da det også er borgere fra byen eller opland.
Vi hører fra mange ældre, at de ønsker at bo centralt, hvor der sker noget, da der måske ikke er så mange oplevelser
i hverdagen.
Vores pleje center er omgivet af skolen,Babysam andedammen m.m. De har let adgang til at følge med i aktiviteten i
byen.
Vores plejecenter ligger i kort gå afstand til toget, hvilket betyder, at pårørende som er afhængige af offentlig trafik
for at kunne besøge moster Karen eller sin gamle mor har mulighed for at benytte toget.
Vores pleje center har godt samarbejde med skolen,børnehaven,FDF, cafe værestedet, Snedsted amatører osv.
Dette tror vi vil være svært at hamle op med, hvis vores ældre skal flyttes til en by de ikke kender.
Vi har valgt at bo i Snedsted og tænker at alt ikke behøver flyttes til Thisted. Måske kunne man købe et par huse ved
plejecentret så man kunne renovere eller bygge nyt. Ellers tænker vi muligheden for at købe et stykke jord tæt på
byen kunne være en mulighed. Hvis nyt skulle bygges ex i Thisted skal man jo også finde et sted. Tænker bygge
grunde og huse som evt skulle opkøbes er en del billigere i Snedsted end i Thisted . Og vi ønsker altså ikke at
Snedsted skal fratages alle vores arbejdspladser men ikke mindst muligheden for, at os som ikke har valgt at bo i
Thisted kan få lov at forblive i vores skønne by.
Håber I vil lytte til vores tanker .
Venlig hilsen Leo og Helle Søgaard
Hovedgaden 124 Snedsted
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Indsigelse vedr. byggerier på Vibedal-grunden.
Plejeboligplanen som blev offentliggjort 6.4.22 er i høring frem til 15.5.22. På borgermødet 21.4.22 var der
enighed om behovet. Uenigheden drejede sig alene om placeringerne.
Planen om at bygge et nyt plejehjem med 80 pladser umiddelbart nord for det eksisterende Vibedal, der
har 62 pladser, er meget voldsom, og minder meget om ”plejehjemsfabrikker”. På borgermødet var der
også mange kommentarer om, at livskvaliteten ofte var bedre på mindre decentrale plejehjem.
Området er omfattet af lokalplan 359 O-49 og er ikke delt op i mindre delområder. Det må anvendes til
ældrecenter, ældreboliger og park og lign. Ældrecenteret er bygget. Hvis kommunen havde udvist rettighed
omhu og fået dispensation, lig den som Vibedal har, så kan ældreboligerne bygges umiddelbart vest for
Vibedal. Hvis området er fuldt udbygget, som var den holdning kommunen havde i efteråret 2021, så er der
kun muligheden park og lign.
Hvis kommunen vil overholde eksisterende aftaler og forpligtigelser, så skal der ikke bygges yderligere, men
alene anlægges park og lign. Det vil bibeholde Østbyens eneste større grønne område, som er medvirkende
til at gøre Thisted attraktiv for nuværende borgere og tilflyttere.
I stedet for at bygge ”plejehjemsfabrikken”, så skal kommunen bygge nyt i Snedsted og Østerild. Størrelsen
skal være 2 x 50 pladser, således det er driftsmæssigt forsvarligt iht. PWC’s rapport.
I denne høring vil jeg samtidig gøre opmærksom på placeringen af handicapcenter på Vibedal-grunden. Da
området er fuldt udbygget og der ønskes bynær placering, så vil jeg foreslå Thyparken. Dette er nær
Thyhallen med træningsfaciliteter, andre unge mennesker på gymnasiet/EUC-Nordvest, nær det nye
sundhedscenter og nær Thyværkstedet.
Kommunen bør ikke bruge penge på at udarbejde lokalplaner for placeringer, som gør mange borgere
utilfredse, men placere institutionerne på steder, der gør såvel brugere og borgere i Thy tilfredse.
Venlig hilsen
Benny Frederiksen
Gyvelvej 4
7700 Thisted
Tlf. 40573215
Mail: bfre@mail.dk
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Høringssvar – Evt. Lukning af Solhjem Østerild
1. Vedr.: Fremtiden for Solhjem Rubinvej 15A, Østerild, 7700 Thisted
2. Hvem afgiver du svar som:
Borger i byen med børn i skole, forældre på plejehjemmet Solhjem og Forældre i aktivitetsgruppen.
3. Dato for formulering af høringssvar: 15. maj 2022
4. På hvilke områder er du høringsberettiget: Ældre området – Solhjem og tryghedsboliger
5. Løsning: (se bilag tegning med markering af nedenstående)
Solhjem udvides etape 1 langs med Porfyrvej, de nærmeste 4 huse nedlægges, de har dybe haver
således begge fløje af det eksisterende plejehjem forlænges – Dette giver ca. 30 pladser.
Fælles lokaler, køkken, spisestue, kontor område er i de eksisterende. Budget 50 mill.
Solhjem eksisterende renoveres 20 pladser . Budget 25 mill.
Solhjem udvides etape 2 langs med Porfyrvej, de næste 5 huse nedlægges, de har dybe haver
således begge fløje af det eksisterende plejehjem forlænges – Dette giver ca. 50 pladser.
-Tryghedsboliger: Følgende boliger har placeringer og størrelser der har størrelse passende til
tryghedsboliger
-Der er 10 boliger (Thisted Bolig) Rubinvej, der har størrelse passende til trygheds boliger.(Omr. 1)
-Der er 8 boliger (Privat ejet) Diamantvej, der har størrelse passende til trygheds boliger. (Omr. 2)
-Der er 9 boliger (Privat ejet) Rubinvej, der har størrelse passende til trygheds boliger. (Omr. 3)
-I alt 27 boliger
-Tryghedsboliger udvidelses muligheder 1-2-3 = 15 boliger og område 4 = 40 tryghedsboliger.
6. Konsekvens af udvidelse Østerild plejehjem Solhjem.
-De ældre i byen kan besøge beboerne på plejehjemmet, nærhed.
-Skolens samarbejde med Plejehjemmet fastholdes således børnehave og skole besøger Solhjem til
stor glæde og læring for begge parter, børn lærer gamle og de gamle liver op ved samvær med
børnene.
-Aktivitets udvalget bestående af ældre borger kan fortsat lave arrangementer på Solhjem
-Der kommer ældre fra omkring liggende boliger og læser avis for beboerne på Solhjem, Avisen
sponseres af den lokale Sparrekasse fond.
-Lokale arbejds pladser fastholdes og udvides således byens liv, vuggestue, børnehave og skole
fastholdes.
-Nærhed og kendskab til familien.
-Liv i lokal samfundet.
-Ældre sælger huse og yngre købere med børn, giver tilflytning.
-Hvis der ikke er plejehjem vil Kirken og Kirkegården ophøre da ældre ikke flytter fra Thisted og
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tilbage til Østerild for begravelse
-Aktiv foreningsliv fastholdes og udvides da der er lokale arbejdspladser med børnefamilier etc.
-Gode bus forbindelser fra Thisted og Ålborg (Frøstrup, Vesløs, Fjerritslev etc.)
-Central placering center i området Sennels, Frøstrup, Vesløs, Amtoft, Hunstrup, Hillerslev,
Skovsted mm.
- 20 pladser på Trye plejehjem virker som meget få pladser når der bliver flere ældre, her vil
Solhjem være et godt supplement.
-Decentralisering vil være opfyldt, Politisk holdning fra valgkampen.
-Med 3.600 beboer i Nordthy, VIL der være behov for plejehjems pladser og tryghedsboliger i en
central placering i Nordthy = Østerild.

7.

Dato og udfyldt af:
Dato : 2022-05-10
udfyldt af: Randi & Jan Thomsen Granitvej 4, Eva & Steen Langballe Lønnerupvej 7, Trine & Steen K.
Bojesen Granitvej 8.
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Rideskole

Købmand

Bus/ stoppested

Børnehave og vuggestue

udv.
Pizzaria
Udvidelse 2
Udvidelse 1

omr. 1

Plejehjemmet

Udvidelse 4
udv.

omr. 3

Eksisterende plejehjem 26 pladser

udv.

Ny tilbygning Plejehjem 30 pladser + udvidelse 2 50 pladser

omr. 2

Område 1 - 10 tryghedsboliger
Område 2 - 8 tryghedsboliger

Område 3 - 9 trygheds boliger
Område 1+2+3 tryghedsboliger
udvidelse med 15 tryghedsboliger
udvidelse 4 40 tryghedspladser
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Koldby
10-05-2022

Høringssvar Plejeboligplan 2022-2034
Thisted Kommune
I Plejeboligplanen fra forvaltningen er der gjort nogle gode tanker, om at samle kompetencer og målgrupper på
de samme centre. Det er jeg meget enig i. Jeg er også meget enig i forvaltningens vurdering af Kastaniegårdens
stand. Det er ikke et fremtidsdygtigt plejecenter, og slet ikke med tanke for fordelene ved stordrift.
Jeg er dog ikke enig med forvaltningen i at pladserne på Kastaniegården skal erstattes med 80 nybyggede
pladser i Thisted. Jeg mener helt bestemt at de, eller en del af dem, bør opføres i Snedsted.
Snedsted er kommunens 4. største by. Der er i Snedsted et stort opland, som kommer til byen for at deltage i de
aktiviteter der foregår på Kastaniegården. De mennesker der bor i oplandet her, bor her fordi de ikke har lyst til
at bo i en stor by som Thisted.
Jeg mener at der bør kigges på kommunens egne grunde, på Øster Alle 3 og Øster Alle 14 som et alternativ til
nybyg i Thisted. Med denne placering ligger plejecenteret tæt på stationen, så gæster der taget offentlig
transport har en kort gåtur dertil. Det ligger desuden kun få hundrede meter fra børnehaven og Snedsted hallen
hvor der er f.eks. fysioterapi og varmtvandsbassin.
Ved hallen er der for nyligt plantet skov, og anlagt stier som kan bruges som en del af udeområdet ved det nye
plejecenter. Der er en mængde parkeringspladser ved hallen i forvejen, og der kan laves flere ved indkørsel fra
Nyvej hvis det skønnes nødvendigt.

Rasmus Knudsen
Borgergade 23 st. tv.
Koldby
7752 Snedsted
Tlf: 2099 4098
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Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

bente jensen <bentestyrbech@hotmail.com>
10. maj 2022 08:33
Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Kastanjegården

Generationskløft, familierne er splittede, ensomhed, børnene er historieløse osv. Verden i dag er foranderlig. Det er
godt. Men... som bedstemor, pædagog og familieterapeut har jeg erfaret hvor vigtigt familien er. Og det er alle
generationer. At lukke et plejehjem er en kæmpe sorg for de gamle, som håber på en tryg alderdom og sidste
adresse. Når man bliver gammel (mig inklusiv), fylder det rigtig meget, hvor man mon skal bo. Vil min mand mon
besøge mig. Kan min søster og min veninde tage offentlig transport.
Da jeg arbejdede på Snedsted skole, som er genbo til Kastanjegården, besøgte børnene og jeg de gamle på
plejehjemmet. Det var en fornøjelse for alle. Nogle havde en oldemor der.
Jeg har senere sunget med de gamle. Jeg kender flere af dem, så vi kan snakke om fælles historie.
Kastanjegården er i fin form. Drop dog jeres prestige og selvoptagethed og tænk på os gamle. Vi har også en
stemme- endnu.
Venlig hilsen Bente Jensen, Snedsted.
Hent Outlook til Android
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Høringssvar fra beboer på Kastaniegården
Kære politikere.
Jeg er beboer her på Kastaniegården og har boet her i
ar

ttd,^m^

O

Jeg flyttede herind med min mand og har altid været enormt
glad for a bo her.
Vi er altid blevet behandler rigtig godt, så her føler jeg mig
hjemme, det er her jeg bor og her jeg vil dø, når den dag engang
kommer.
Jeg anerkender problemerne og udfordringerne både de økono
miske og demografiske. Jeg vil dog personligt blive enormt ked
af, hvis Kastaniegården skal lukke, jeg er ikke sikker på jeg vil
overleve det. Selvom der er 6 år til at Kastaniegården lukker, reg
ner jeg bestemt med at være her til denne tid, da jeg fortsat er i
godt vi gør, jeg har endda fortsat bil og kørekort.
Udover mine personlige bekymringer, bekymre jeg mig også for
byens ældre, da de mister en fantastisk aktivkomite og frivillige
hænder, som jo desværre ikke følger med til Thisted.
Jeg bekymrer mig også for de børn og unge i byen, som ikke
længere vil have et plejehjem til at komme til div. Aktiviteter,
græskarskæring, luciaoptog, fastelavn, tryllekunstner, bål og
hygge, babysalmesang. Mm. Det vil være et kæmpe tab for alle
her i byen.
Jeg beder til vor herrer om at i må rette jeres blik mod os og tage
den rigtige beslutning, når dagen kommer.
Modtaget i
Ledelsessekretariatet

1 0 MAJ 2022
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Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Cristina Lukassen <cri.luk@hotmail.com>
10. maj 2022 21:37
Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Høringssvar Østerild plejehjem

Journaliseret:
JournaliseretInfo:
SkalJournaliseres:

X
11-05-2022 08:31:17|THISTED-NET\skb
0

Høringssvar vedr. Plejehjemmet i Østerild
Østerild har gennem de sidste år formået at følge med udviklingen, stort multicenter og stor købmandsforretning - synes egentlig vi har alt
det der kræves for at kalde sig en rigtig by.
Derfor tænker vi også, at et nyt plejehjem kunne være oplagt. Synes det er vigtig at kommunen støtter op omkring de små bysamfund.
Vi tænker der kunne opføres et nyt plejehjem overfor skolen, Østerild Byvej 4 ( denne ejendom er tilslag og mange m"2). Der vil med
denne placering være gode tilkørselsforhold og endvidere mulighed for ældreboliger i tilknytning til plejehjemmet/hvis nødvendigt.
Det gamle plejehjem kunne laves til et oldekolle eller boliger til unge/enlige.
Tænker ikke der er længere fra Thisted til Østerild end omvendt, og med denne placering er der plads til udvidelse uden at genere naboer,
tværtimod. Tænker også at skole/plejehjem kunne have glæde af hinanden, når afstanden ikke er så stor( Besøgsvenner mm.)
Håber den bedste løsning må fange jeres interesse.
Mvh Lokale borgere - Søren og Cristina Lukassen
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Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Per Pedersen <per56pedersen@gmail.com>
11. maj 2022 08:45
Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Plejeboligplan

Journaliseret:
JournaliseretInfo:
SkalJournaliseres:

X
11-05-2022 09:02:18|THISTED-NET\skb
0

Vi vil her gerne komme med nogle betragtninger herom, disse er dog begrænset til forholdene omkring
Kastaniegården og Snedsted, her bor vi.
Oplægget til ny plejeboligplan starter med at påstå at man decentralisere, det er dog svært at få øje på i forslaget
hvor man blandt andet foreslår at Kastaniegården skal lukkes uden at erstatte disse plejehjemspladser lokalt i
Snedsted, men istedet bygge nyt i bl.a Thisted.
Snedsted er beliggende midt mellem Hurup og Thisted med et stort opland og er vel kommunens 4 største by.
Samtidig fremgår det, at der er en ikke uvæsentlig fremtidig nettotilgang af ældre i området.
Det nuværende plejehjem er en væsentlig del af byen og godt integreret i byens liv. Der er således et fint
sammenspil mellem plejehjem, skole, byens foreninger ligesom mange af de ældre, der ikke har bopæl på
plejehjemmet, har en form for tilknytning hertil - til stor glæde for dem og de der bor der.
Kastaniegården er centralt beliggende og nemt at komme til, det er således nemt for de pårørende og andre at
komme på besøg. Der er ikke langt fra offentlig transport til plejehjem, godt for alle og for miljøet.
Der vil gå rigtig meget tabt hvis ikke Kastaniegården erstattes lokalt i Snedsted med nye
plejehjemspladser. Beboerne, de ansatte og byen vil alle blive hårdt ramt.
Der er gode muligheder for at finde en central placering til et nyt plejehjem i Snedsted, bl.a er der ved hallen frie
områder (og masser af parkeringspladser).
Vælger man ikke at bygge nyt plejehjem i Snedsted samtidig med at man lukker Kastaniegården, vil der formentlig
være kræfter i byen der vil forsøge ar etablere et friplejehjem.
Med venlig hilsen
Jette og Per Pedersen
Trombakken 8
7752 Snedsted
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Der er enighed om at anbefale at Thisted Kommune faciliterer en proces, som
afdækker muligheden for nye måder at lave partnerskaber mellem private og
kommune omkring etablering af seniorbofællesskaber.
Ældre-/Seniorrådet synes det er en god ide at bygge fleksibelt. Fleksibiliteten skal give
mulighed for både at bygge til men også at omdanne til andre formål.
Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - den 19. april 2022:
Lea Houmøller
Beslutning
Område-MED bakker op om planen, og understreger vigtigheden af at fremtidssikre
plejecenterområdet til den demografiske udvikling. Det er Område-MEDs klare
holdning, at hvis Thisted Kommune ikke gør noget, kan det få store konsekvenser.
Allerede nu er der udfordringer med at rekruttere personale til at løse områdets
opgaver. Rekrutteringsudfordringer bliver kun større i fremtiden.
I det følgende uddybes hvorfor Område-MED mener, at plejeboligplanen giver bedre
forudsætninger for at imødekomme den demografiske udvikling:
•

•

•

Generelt bakker Område-MED op omkring plejeboligplanens principper og mener, at
plejeboligplanen løser principperne på bedste vis - herunder at planen fastholder en
decentral plejecenterstruktur i kommunen.
Større plejecentre har en positiv indvirkning på rekruttering og fastholdelse.
Eksempelvis i relation til arbejdsmiljøet for natarbejdere, bedre mulighed for at
udnytte medarbejdernes kompetencer samt bedre mulighed for at sikre faglighed
gennem social- og sundhedsassistenter i aftenvagt.
Samling af specialerne giver bedre forudsætninger for at løse områdets komplekse
opgaver. Dog skal alle plejecentre i fremtiden understøtte den forventede stigning af
borgere med kognitive udfordringer - både indretningsmæssigt og fagligt.

Område-MED understreger, at ved godkendelse af plejeboligplanen vil ingen af
medarbejderne på de omfattede områder blive arbejdsløse - der er behov for alle
hænder i fremtiden. Område-MED understreger, at tæt dialog mellem medarbejdere,
MED og ledelsen vil være et vigtigt element i gennemførsel af planen.
Område-MED bemærker, at processen omkring flytning af borgere ved eventuel
lukning af plejecentre, skal igangsættes hurtigst muligt. Dette gælder også i relation til
visitationsprocessen.

Område- MED Ældre og Træning
26. april 2022

Side 9
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Område-MED bakker op om betragtningen om, at det er vigtigt at borgerne befinder
sig i lokalområderne mens de er sociale og friske, og når borgerne bliver dårlige, så er
faglighed vigtigere end fysisk placering.
Område-MED udtrykker bekymring omkring den bygningsmæssige tilstand på
Dragsbækcentret og boenheden Rosen på Åbakken. Der udtrykkes usikkerhed
omkring hvorvidt bygningerne kan holde frem til det forslåede byggetidspunkt. Dette
er både i relation til bygningernes tekniske stand og arbejdsmiljømæssige stand.
Område-MED udtrykker bekymring omkring, at demensudvidelsen er et tilvalg samt
det forslåede tidspunkt for demensudvidelsen først er i 2033. Der vil forventeligt være
behov for flere specialiserede demenspladser inden 2033. Mangel på demenspladser
vil stille større krav til de almene plejecentre samt potentielt være uhensigtsmæssigt
for nogen borgere og deres pårørende.
Område-MED vil opfordre kommunens politikere til, at kommunens offentlige
transport understøtter plejecenterstrukturen, uanset hvordan plejecentrene skal
fordeles i fremtiden.
Område-MED henviser til bilagene, hvor høringssvar fra Ældre og Trænings Lokal-MED
kan findes.
Fraværende i Område-MED Ældre og Træning - den 26. april 2022:
Nina Odde, Pernille Vad Jensen.

Bilag
•
•

Thisted Kommunes plejeboligplan 2022-2034
Høringssvar fra Ældre og Trænings Lokal-MED

Område- MED Ældre og Træning
26. april 2022
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Plejecenter Midt – Kastaniegården, Solgården og Kløvermarken
Plejecenter Midt’s lokal-med anerkender plejeboligplanens formål med at sikre et bæredygtigt ældreområde fremadrettet både økonomisk og fagligt.
Plejecenter Midt har følgende bemærkninger til plejeboligplanen:
Pladstyper (s.7)
• Øgning af antal almene plejeboligpladser imødekommer Thisted Kommunes demografiske udvikling. En mulig fordeling imellem pladser på friplejehjem og kommunale plejehjem vækker
bekymring, hvis andelen af plejebolig pladser på friplejehjem ender på 120 pladser (40 pladser
på friplejehjemmet i Bedsted og 80 pladser på et nybygget friplejehjem ved siden af Vibedal).
o Friplejehjemmene kan sige nej til ansøgere, hvilket betyder en lavere plejetyngde og
kompleksitet end på de kommunale plejehjem. Set i lyset af den demografiske udvikling, vil dette øge koncentrationen af kompleksitet på de kommunale plejecentre ifht
beboere somatiske sygdomme, komplekse demens forløb, psykiatri og misbrug.
•

Reducering af demenspladser harmonerer ikke med prognosen for demensudvikling i Thisted
Kommune frem til 2034 (s.34). På nuværende tidspunkt har en stor andel af beboerne på de
almene plejecentre demenssygdom eller kognitive udfordringer som følge af fx senhjerneskader.
o Beboere på demenspladser har som udgangspunkt en langt højere grad af kompleksitet i deres forløb, når de visiteres til specialpladser. Medarbejderne på almene plejecentre har ikke samme niveau af specialfaglighed på demensområdet og bygningerne har
ikke optimale rammer for borgere med komplekse kognitive udfordringer. Det betyder
at borgerne ikke får imødekommet deres behov med den faglighed, de har brug for.
Medarbejdernes trivsel påvirkes i negativ retning, da der opleves afmagt, når man med
sin faglighed ikke slår til og de andre beboere på plejecentret bliver utrygge, når der beboere, som er udadreagerende og råbende. På et plejecenter vælger man ikke selv sine
naboer.
o Reducering af demenspladser og en mulig øgning af pladser på friplejehjem, øger den
generelle kompleksitet i demensforløbene på de almene plejecentre.
o Det samme opmærksomhedspunkter gør sig gældende i forhold til psykiatri- og misbrugspladser.
o Der er derfor en stor opfordring herfra til tilbygning af demenspladser i Sennels og psykiatripladser på Klitrosen.
o Der opfordres politisk til at prioritere ressource til kompetenceudvikling indenfor demens- og psykiatriområderne for medarbejdere på almene plejecentre set i lyset af demensprognosen.

Enheder i plejeboligplanen, hvor der er bemærkninger (s.7-9)
• Nyt alment plejecenter i Thisted
o Området er svært tilgængeligt for ældre ægtefæller, som er afhængig af offentlig transport
o Selvom der er taget udgangspunkt i demografiske tendenser, kunne der også kigges på
områder udenfor Thisted by.
o Hvis beboere kommer fra lokalsamfund i yderområder, kan det være svært at bevare et
netværk af venner, når man flytter til udkanten af Thisted.
o Beboere vil rigtig gerne i deres bolig kunne betragte ’livet’ og aktiviteter i dagligdagen
hos yngre mennesker, hvilket der ikke er stor mulighed for på Vibedal-grunden.
o Der kan være økonomiske fordele ved, at nuværende Vibedal og nye 80 pladser bliver
en organisatorisk enhed eller deler fælles servicefunktioner.
2
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o

Der kan være en del medarbejdere, som ikke ønsker at være en del af så stor en enhed.

•

Ombygning af Kristianslyst
o Det giver fagligt og kompetencemæssigt meget stor mening at samle de midlertidige
pladser på en matrikel.
o Det vil være en god ide at oprette palliative pladser som en del af de midlertidige pladser, hvis plejen ikke kan varetages i eget hjem. På plejecentrene opleves alt for ofte, at
borgere i terminale forløb visiteres til en plejeboligplads, hvor de kun er i få dage eller
uger.

•

Målgruppeændring på Vibedal
o Det giver god mening af koncentrere demenspladser på de to specialiserede plejecentre Sct. Thøgersgård og Fjordglimt.
o Et opmærksomhedspunkt i forhold til et-rums lejlighederne er en aktiv stillingtagen til,
om det kan afvises, hvis ægtefællen også ønsker at flytte med ind i lejligheden set fra
det arbejdsmiljømæssige perspektiv.

Lukning af Kastaniegården
Kastaniegården er en del af Plejecenter Midt og er et plejecenter med en hel særlig ånd, som vi er stolte
af.
• Plejecenter Midt har forståelse for, at der er peget på lukningen af Kastaniegården og bakker op
om lukningen i 2028 ud fra følgende parametre:
o Der er ingen gæld i bygningerne.
o Bygningernes stand – det vil koste 30. mio. at renovere.
o Det er en udfordring økonomisk og fagligt at drifte et plejecenter med 24 pladser.
•

Hvis der fravælges at bygge et nyt plejecenter ved Vibedal, foreslår vi at kigge mod Snedsted og
bygge et nyt plejecenter med fx 50 pladser.
o Kastaniegårdens grund er relativ stor – vælt de gamle bygninger, opkøb evt. de tidligere
ældreboliger op mod grunden og byg et ny plejecenter på grunden – eller på en grund i
udkanten af byen.
o Beboerne har megen glæde af at betragte livets gang på Hovedgaden i Snedsted og kan
kigge lige over på Snedsted skole. Der er løbende samarbejde med Snedsted skole. Her
har elever været læsemakkere med beboere, der er større elever, som vælger deres
gang på Kastaniegården i valgfaget ’frivillighed’ og elever, som melder sig som frivillige
på Kastaniegården.
o Kastaniegården er en inkluderet del af lokalsamfundet og her er mange frivillige engagerede.
o Der er god efterspørgsel på at få en plejehjemsplads på Kastaniegården – pårørende
ringer jævnligt for at forhøre sig på ledige pladser.

•

Hvis Kastaniegården lukkes, vil vi skabe rammerne for det gode hverdagsliv for beboerne indtil
allersidste dag. Plejecenter Midt’s lokal-med har flg. opmærksomhedspunkter:
o Hensyntagen til beboerne. Der er flere, som skal flytte fra Kastaniegården om 6 år.
Nogle vil have behov for allerede nu at kunne ønske, hvor man vil flytte hen – måske år
før lukningen for at få mental ro.
o At beboerne for så frit et valg som muligt om, hvor de vil flytte hen.
o At der allerede ved indflytning af beboere det sidste år før lukningen er en klarhed over,
hvor de kan forvente at få mulighed for at flytte hen.
o

Hensyntagen til medarbejderne, så Kastaniegården kan fastholde og rekruttere personale indtil sidste dag.
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o

At medarbejderne får indflydelse på, hvilken arbejdsplads de flytter til efter Kastaniegårdens lukning.

Plejecenter Midt’s lokal-med opfordrer til ordentlighed omkring aftaler som offentliggørelse af beslutninger eller ændringer af beslutninger vedrørende plejeboligplanen, så offentliggørelsen følger aftaler
med forvaltningen. Medarbejdere og beboere har brug for at høre udmeldinger fra deres ledere i et
omsorgsfuldt møde fremfor at få informationerne via SoMe eller i avisen først.
Høringssvaret er udformet af Plejecenter Midts lokal-med, fredag den 8. april 2022.
Til stede var:
TR FOA Hanne Hedegaard, TR DSR Monica Isaksen, AMR Britta Friberg, AMR Lene Aagaard, AMR Jeanette Brix. MR Elise Lauridsen, Teamleder Dortie Jensen, Områdeleder Theresa Wollenberg.
Referent:
Theresa Wollenberg
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Plejecenter Nord – Fyrglimt, Solhjem og Trye
Der har på Plejecentre Nord været afholdt ekstraordinært Med-møde for at sikre mulighed for inddragelse af kommentarer fra personalegruppen.
I denne skrivelse vil der være punkter som kommer fra medarbejdersiden og punkter som kommer fra
ledelsessiden, idet vi ser og oplever forskellige aspekter mere i den ene gruppe end i den anden.
Vi har drøftet mange aspekter og vores tilkendegivelser er præget af forskellige forhold blandt det vi
oplever i dagligdagen:
• Rekrutteringsudfordringer – generelt og i specifikke vagter
• Hvor i kommunen kommer vores beboere fra? Der er en tendens til at Trye har en større del af
lokale borgere end de øvrige centre
• Har visiterede borgere tid til at vente på at en plads bliver ledig på et ønsket plejecenter? Eller
er plejebehovet så stort på det tidspunkt at det handler mere om hvornår end hvor?
• Arbejdsmiljømæssige forhold
Vi har med interesse læst Plejeboligplanen.
Vi forholder os i det følgende overvejende til Plejecentre Nord og den nordlige del af Thisted Kommune, men konstaterer dog, at der med det foreliggende forslag er sikret en fordeling af plejecentre
over hele kommunen.
Vi ønsker at kommentere/gøre opmærksom på følgende forhold i forslaget:
A. Rekruttering
Vi har ved Plejecentre Nord allerede de seneste 2-3 år mærket rekrutteringsudfordringerne
meget ”på egen krop”. Udfordringerne er gældende alle steder, men dog tydeligst på Trye, hvor
der er meget få fagligt kompetente ansøgere til ledige stillinger. Vi er nødsaget til at påpege, at
med tallene for den fremtidige demografiske udvikling ser vi ikke håb om at situationen ændres
til det bedre, tværtimod. Ansøgerfeltet kan være svingende, men den generelle tendens er at de
samlede faglige kompetencer er for nedadgående.
Der foreligger allerede en beslutning om at specialafsnittet Fyrtårnet skal flyttes over i Socialafdelingen i 2024. Det betyder at Plejecentre Nord fremadrettet består af 3 små centre: 20, 20 og
27 lejligheder - i alt 67 lejligheder.
I den nuværende situation betyder det:
• Der er kun én person i nattevagt hvert sted- men der skal hver eneste nat findes 3 personer til at dække nattevagt for 67 lejligheder.
• Vi oplever i stigende grad at mange ikke tør være alene i nattevagt - det øger dermed
antallet af nattevagter for færre medarbejdere. En arbejdsmiljømæssig udfordring – for
medarbejdere og ledelse.
• For at sikre tilstrækkelig faglighed skal vi have SSA kompetencer i aftenvagt – det betyder 3 SSA i aftenvagt ved Plejecentre Nord hver aften – det kan vi simpelthen ikke altid
skaffe. I en større enhed kunne vi nøjes med 2 SSA – (i nødstilfælde 1).
B. Solhjem og Kastaniegården – og de berørte byer - er i en anden situation end kommunens øvrige plejecentre, idet de foreslås lukket.
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Personale og beboere på Solhjem bliver mere berørt end på de øvrige 2 centre i Plejecentre
Nord. Følgende betragtninger gælder derfor for Solhjem:

Solhjems byggeri i flere etager og afdelinger giver dårlige betingelser for at varetage plejen for
kognitivt udfordrede borgere.
• Boligindretningen er af samme årsag ikke optimal ift. arbejdsmiljø, dertil kommer små
badeværelser og på 2. sal mange skråvægge som ligeledes udfordrer arbejdsmiljøet.
• Ønske om at der kan blive tale om nybyggeri i nærområdet i stedet for i Thisted
• Plejecenter på 20 beboere er ikke økonomisk rentabelt.
• De bygningsmæssige forhold udfordrer den daglige planlægning som en ekstra arbejdsmiljøfaktor der skal indtænkes i opgavefordelingen udover de faglige overvejelser.
C. Fyrglimt
• Bygningen er i særdeles dårlig stand
• Byggeriet er uhensigtsmæssig med meget store afstande, hvilket giver dårlige betingelser for at varetage plejen for kognitivt udfordrede borgere.
• Byggeriets beskaffenhed giver arbejdsmiljømæssige udfordringer af samme årsag - dertil kommer at små badeværelser i 8 lejligheder er helt utidssvarende.
D. Vagtplanlægning på små centre er en udfordring
• Normeringen giver kun plads til få medarbejdere i weekendvagt, alle skal derfor være
meget kompetente, og det gør det svært at sætte elever og ufaglærte afløsere i weekendvagter.
• Få ansatte medarbejdere = få medarbejdere at trække på ved sygdom m.m.
• Svært at lave vagtplan for 37 timers ansættelser da der er forholdsvist mange kortere
vagter
E. Fordele ved større plejecentre
• Bedre udnyttelse af faglige kompetencer = mindre sårbarhed
• Udnyttelse af muligheder i større medarbejderstab – aktiviteter osv.
• Undgå alene arbejde om natten
F. Vi værdsætter de små centre fordi:
• Mindre enheder kan skabe større tryghed fordi alle kender alle=mulighed for godt arbejdsmiljø
• Beboere har mulighed for at kende hinanden = tryghed
• Et nært og tæt miljø - hyggeligt og hjemligt
• En tæt kontakt mellem medarbejdere og ledelse
G. I øvrigt vil vi tilkendegive at:
• Samling af specialenheder ser vi som godt
• Vi ved godt at der ikke er nogen der bliver arbejdsløse selvom der nedlægges plejehjem
• Ved nybyggeri bliver der gode muligheder for at implementere en højere grad af velfærdsteknologi
• Vi ser at planen har sikret en fordeling af centre hen over kommunen.

Med venlig hilsen
Med Udvalget ved Plejecentre Nord
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Vibedal
L-MED Vibedal anerkender, at man i Thisted Kommune har valgt at lave en overordnet langsigtet plan
for plejeboliger, der skal sikre et bæredygtigt ældreområde mange år frem.
I Plejeboligplanen foreslår man, at Vibedal i 2024 omdannes til at blive et rent alment plejecenter. Det
vil sige, at Vibedal’ nuværende 14 demenspladser i boenheden Udsigten omdannes til almene pladser
1til1.
L-MED Vibedal undrer sig over, at man vil reducere antallet af demenspladser i kommunen i en tid,
hvor der bliver flere og flere demente borger. Det særskilte forslag om udvidelse med 20 demenspladser på Fjordglimt i 2034, mener L-MED Vibedal ligger så mange år ud i fremtiden, at der vil blive en periode, hvor behovet for pladser ikke er tilstrækkelig dækket.
Ved at samle specialerne samles ekspertisen. På Vibedal bruges demensekspertisen til sparring med
personalet i resten af huset. På Vibedal’ almene pladser bor der 48 beboere. På nuværende tidspunkt
har 35 af disse beboerne en demens diagnose eller hjerneskade. L-MED Vibedal er bekymret for, om
der i fremtiden vil blive endnu flere beboere på de almene pladser med en demensdiagnose og en adfærd, der kræver et specialtilbud og som ikke kan flyttes. Det vil derfor blive nødvendigt at opkvalificere
personalet på de almene pladser til at varetage opgaven, men også at se på normeringen/ressourcerne, så det er muligt personalemæssigt at hjælpe, støtte og passe beboere med demens på en værdig måde.
L-MED Vibedal forudser, at det bliver meget svært at udleje 1-værelses lejlighederne i boenheden Udsigten, hvis de ændres til somatiske pladser. I lejlighederne er der hverken soveværelse eller tekøkken.
Hvis beboeren skal modtage personlig pleje i sengen, som skal stå midt i rummet, vil der kun være
sparsom plads til andre møbler. I lejlighederne vil det ikke være muligt at have ægtepar boende. Fra
lejlighederne mod øst er der udsigt til en jordvold/skrænt. Fællesområdet kræver også en ombygning af
køkken, opvaskerum og opholdsrum, hvis det skal være egnet til somatiske pladser. L-MED Vibedal er
bekymret for økonomien, hvis der kommer meget tomgang.
Overgangen fra demens til almene pladser vil blive svær for begge beboer kategorier. L-MED Vibedal
foreslår, at man i en overgangsperiode bruger ledige lejligheder til aflastningspladser for borgere med
demens.
L-MED Vibedal foreslår, at man i stedet for at ændre pladserne til somatiske pladser, overvejer andre
muligheder. Det kunne fx være palliations-/hospice pladser eller en udvidelse af dagcentret.
Ved at udvide antallet af daghjemspladser i kommunen vil flere kunne få en plads og dermed først på
en senere tidspunkt have brug for en permanent plejehjemsplads.
L-MED Vibedal anerkender, at man vurderer, at der skal bygges en plejehjem i Thisted by for at dække
fremtidige plejehjemsbehov. Ved nybyg er det vigtigt at være opmærksomme på, at soveværelserne
ikke bliver for små. De skal kunne rumme to plejesenge.
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L-MED Vibedal ser en fordel i at bygge et nyt center sammen med Vibedal, da dette vil kunne give en
positiv synergieffekt, - mange serviceområder kunne være fælles, og man vil med fordel kunne medtænke demensvenlig/demensby i planen.
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Kristianslyst
Thisted 25.4.2022
Vi er i lokal MED glade for udsigten til at kunne flytte i et nybygget og større plejecenter, hvor vi meget
gerne vil inddrages i processen.
Ledelsesmæssigt, økonomiske og ift. personaleressourcer ser vi en klar fordel i at have 80 pladser i stedet for 40 pladser.
I forhold til et nybygget center har vi nogle anbefalinger:
Placering:
- Vi er bekymrede for om en placering ved siden af Vibedal kan komme til at virke ”ghettoagtig”
- Placering i Østbyen er langt fra by- og hverdagslivet
- Alle 3 plejecentre i Thisted by får en placering ved fjorden og langt fra byen
- Ved en placering ved Vibedal, hvor der etableres cafe og butikker bliver hverdagslivet ”konstrueret” og i mindre grad autentisk
- Vi kunne godt tænke os en bynær placering – f.eks på Engområdet ved Plantagehuset eller på
Borgerskolens grund
- Ved en bynær placering kan hjemmeboende borgere lettere komme og spise og deltage i aktiviteter
- Hjemmeboende borgere bliver trygge ved at komme på centeret
- En sygeplejeklinik kan placeres på centeret, så nogle hjemmeboende borgere selv kan gå hen
og få doseret medicin, skiftet sår osv. Dette vil aflaste personalet i hjemmeplejen ved mindre
køretid
- Ved bynær placering kan der skabes et rum for byens ældre i eget hjem
- Ved bynær placering vil det være lettere at rekruttere frivillige samt lave meningsfulde aktiviteter sammen med frivillige
Lejligheder:
- Lyst og imødekommende
- Vaskemaskiner i hver lejlighed
- Mindre institutionsagtigt – mere hjemlig hygge
- Et plan
- God plads i lejlighederne, så arbejdsmiljøet bliver godt
- Gennemgående loftlift i hele lejligheden
- Gerne entre i hver lejlighed, så evt. hjælpemidler kan stå der, så lejligheden stadig fremstår som
et hjem
- Ved en bynær placering vil det i højere grad være muligt at forebygge ensomhed hos ældre
Bygningerne:
- Et plan
- Torums lejligheder
- Boenheder med 12-18 lejligheder
- Kontorer til administration, ledelse
- studierum til elever og studerende (både gruppevejledning og individuel studietid)
- Medicindoseringsrum
- Sygeplejekontorer
- Skyllerum i hver boenhed
- Gæsteværelser/pårørenderum, så pårørende kan leje et værelse ved besøg
Køkken:
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Lokal madproduktion
Køkkenpersonale kan producere, servere og rydde op efter maden, hvilket kan afhjælpe rekrutteringsproblemer og tidspres hos plejepersonalet
Ved lokal køkkendrift kan omstilling til diætkost hurtig laves
Køkkenpersonalets faglighed kan bringes i spil sammen med andre fagligheder
Det virker mere hjemligt, når maden laves på centret
Som fagpersoner kan vi i højere grad være passionerede ved lokal madproduktion

Vi henviser desuden til faglitteratur om gerontologi, måltidernes betydning for ældre og forebyggelse af
ensomhed:
https://www.egv.dk/images/OmEnsomhed/aeldre_menneskers_ensomhed.pdf
https://projekter.aau.dk/projekter/files/260037193/speciale17gr10314.pdf
https://danskgerontologi.dk/wp-content/uploads/2018/09/200344.pdf
Tidsperspektiv:
Vi synes, det er et meget langt tidsperspektiv, som gør det svært at engagere sig fuldt ud i processen. Vi
så gerne, at udflytningen kunne ske hurtigere.
Med venlig hilsen
Lokal MED Kristianslyst
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Dragsbækcentret og Klitrosen
Indledningsvis peges på faktuel fejl i brochure side 25, hvor der står at Klitrosen har 20+(2) pladser til
psykiatri, dette er IKKE korrekt, da der nuværende er 10 pladser til psykiatri og 10 til sen-hjerneskade.
Antager at pladserne til sen hjerneskade ønskes fastholdt på Klitrosen, da der ellers er undring over,
hvor denne målgruppe skal bo.
Omkring udvidelse af Klitrosen med 2 pladser er Lokal MED naturligvis vældig tilpasse hermed, dog peges der på muligheden for at udbygge/tilbygge Klitrosen med køb af nabogrund (som ifølge forlydender skulle være salgbar), og dermed kunne Klitrosen omdannes til det ”nye” plejecenter i den nordlige
ende af kommunen – det nye Nationalpark Plejehjem – Cold Hawaii.
I forhold til sammenlægning af midlertidige pladser under et tag, ser Lokal MED DC/Klitrosen meget positivt herpå. Der udtrykkes dog bekymring for om en lokation på Kristianslyst har de rette fysiske rammer. Der er således bekymring for arbejdsmiljøet i de relativt små badeværelser der forefindes i den
gamle fløj, ligesom der er stor bekymring for, om der kan tilvejebringes tilstrækkelig med kontorfaciliteter til de mange terapeuter/faggrupper der skal samles der. Generelt ses en uhensigtsmæssig indretning i forhold til at rumme midlertidige pladser. Til gengæld fremhæves en ideel placering tæt på sygehuset og tillige skønne udenomsarealer.
At DC skal øges med 32 plejehjemspladser virker rigtig dejligt. Dog bekymre det Lokal MED DC/Klitrosen
meget, at de nuværende 15 midlertidige døgngenoptræningspladser fortsat skal være i huset frem til
2029, da denne fløj af Dragsbækcentret generelt er meget nedslidt og fremstår med meget utætte vinduer, utæt tagkonstruktion og utidssvarende toiletforhold, som medfører, at der dagligt skal gås på
kompromis med arbejdsmiljøloven når medarbejderne skal udføre pleje/omsorg for indlagte borgere,
som har brug for hjælp/støtte/forflytninger på badeværelserne. Målgruppen på disse pladser er over
tid ændret til at være langt mere plejekrævende end tidligere, hvilket stiller større krav til optimale
pladsforhold, så medarbejdernes arbejdsmiljø kan tilgodeses.
Lokal MED DC/Klitrosen undrer sig over, at Kastaniegården i Snedsted skal lukke og der ikke tænkes nyt
opført i byen, da demografien udviser fornuftig tilgang af ældre borgere de kommende år. Generelt har
Lokal MED DC/Klitrosen forståelse for, at mindre enheder skal udvides/lukke for at tilvejebringe fornuftigt økonomiske rammer for driften. Rådet bryder sig blot ikke om, at lukning i lokalsamfundene ses
som løsning for i stedet at flytte nybyggeri til Thisted.

11

68

Fjordglimt og Sct. Thøgersgaard
1. Fælles ledelse på demensområdet giver mening, da vi kan gøre brug af hinandens fagligheder,
fælles kerneydelse og tværfaglig sparring.
2. Det giver god mening med placering af centrene for demente i syd og nord i de små samfund,
hvor opbakningen fra nærmiljøet er en ressource.
3. Lukning af Vibedals 14 pladser, hvor der først er nybyggeri planlagt 10 år efter bliver en udfordring:
• Kompleksiteten er stigende – konkurrerende sygdomme/dobbeltdiagnoser især psykiatriske borgere, som forudsætter høj faglighed samt normering, der dækker borgerens
behov.
• Beboerne er simpelthen kognitive dårlige, når de flytter ind.
• Større fysiske og psykiske belastninger hos pårørende, som fratager tid fra kerneopgaverne.
• Estimeret stigning fra 800 til 1400 borgere med demens i Thisted Kommune (Demensstrategi, 2019, data fra Nationalt Videnscenter for Demens)
Dette kan medføre:
• Flere borgere med demens på almene plejehjem, som kræver større faglighed og andre
fysiske rammer på plejecentrene.
• Mistrivsel hos borgere med demens, deres pårørende og ikke mindst de øvrige borgere
på centrene.
• Øget forbrug af psykofarmaka.
• Øget risiko for indlæggelser på sygehus.
• Risiko for øget visitation/flytninger til andre kommunale og regionale tilbud.
4. I de 10 år kunne udbygning af dagcentre for borgere med demens til aflastning af pårørende
være en mulighed. (Der er pt venteliste og overbelægning til nuværende dagcentre)
5. Ønske om udbygning af tilbud for afklaring af borgere fra eget hjem, hvor de kan tilbydes
et døgntilbud, hvor de bliver mødt og afklaret med stor faglighed inden for demensområdet i
en periode af 3-4 uger. Rette borger til rette tilbud. Dette stemmer fint overens med den
planlagte udbygning af nuværende midlertidige pladser på Sct. Thøgersgaard til 9 afklaringspladser for demens og psykiatri.
6. Thisted kommune har valgt at have 3 specialområder på Ældreområdet: Psykiatri, senhjerneskader og demens.
Det vil være hensigtsmæssigt på trods af lejeboligloven, at borgere gør brug af specialet, når de
har brug for dette, og ikke i den vegeterende tilstand, hvor almen centrene har deres kerneopgave.
Politisk kunne det ønskes, at dette italesættes, og at borger kun betalte indskud ved 1. gangs
indflytning.
Flytning og 2 omgang indskud kunne være kommunes andel i at have de rette borgere i det
rette tilbud. Opgaven på centrene ligger i, at medarbejdere er professionelle i relationen til pårørende, så der gøres det bedste for alle borgere i Thisted kommune.
7. Generelt svar til plejeboligplanen:
Det giver mening at de små centre lukkes og der bliver større enheder ift. dækning af vagter, rekruttering og faglig sparring.
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De lukkede centre konverteres til Oldekoller, hvor der kan skabes det gode Ældreliv med naboskab og venskab, der bidrager til at nedbringe ensomhed.
På vegne af Fjordglimts og Sct. Thøgersgaards MED
Yvonne Tilsted
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Thisted Afklaringscenter
25.april 2022.

Plejeboligplanen er udarbejdet efter en grundig analyse af ældreområdet, og tager på en fin måde
højde for rigtig mange ting, som der er nødvendigt at forholde sig til, hvis opgaverne også fremadrettet
skal løses med en tilfredsstillende faglighed i et samarbejde med borgerne. Tidsplanen virker dog meget langstrakt. Fra 2022 fremgår det at Sct Thøgersgaard ændrer målgruppe, og hermed bliver der i perioden 2022- 2029 færre midlertidige pladser, hvilket kan øge presset hos os. Samtidig bliver der færre
demenspladser, og dermed måske et øget behov for midlertidige pladser som er egnede til formålet.
Dette vækker naturligvis bekymring idet tidshorisonten er så langstrakt. Med den fart som verden bevæger og forandre sig i kan der nå, at ske rigtig meget inden planen er effektueret. Motivationen kan
påvirkes af, at der skal køres i første gear. Med- udvalget anbefaler et gearskifte.
Thisted Afklaringscenter er beliggende på Kristianslyst. Af plejeboligplanen fremgår det, at der tænkes
en samling af de midlertidige pladser på denne matrikel. Beliggenheden er rigtig god idet det ligger tæt
på sygehuset, og de fleste læger i Thy, som jo er nogle af de tætteste samarbejdspartnere. Busforbindelserne er ok i forhold til besøgende, og den centrale placering er fin. At man ikke ønsker, at udvide
centret kan undre, da der er en stor grund og mange muligheder – helt centralt beliggende i Thisted by.
Det er et rigtigt godt tiltag at samle specialet. Mange borger udskrives med en genoptræningsplan og
ved en samling af specialet har vi bedrer mulighed for hurtigt at få vurderet genoptræningspotentialet.
Den rehabiliterende tilgang får på denne måde gode betingelser for at vokse sig stærkere. Mulighederne for i højere grad i det daglige, at arbejde tværfagligt vil øge kvaliteten for borgerne, hvor det giver
mest mening. Der ville også kunne sammensættes nogle hold som kunne træne sammen under det
midlertidige ophold – evt. forsætte efter udskrivelsen. Når der samles flere pladser på et sted, vil det
give mulighed for at gruppere nogle pladser. For eksempel vil det være fint, at skabe nogle særlige rammer for den dødende borger og dennes pårørende, så der kan overnattes mv. Tilbyde et sted med rolige omgivelser . Det vil også give mening, at nogle af pladserne forsat er særligt målrettet træning, hvor
dette er i fokus hele tiden også udendørs. De kognitive udfordrede kan samles i stueplan, så der bliver
mulighed for at gå udenfor og indretningen skal være demens venlig. Vores målgruppe er meget bred,
og ikke alle typer af adfærd går lige godt side om side. Ved samling af pladserne har vi mulighed for at
tilgodese flere borgeres behov. Generelt vil vi få nye muligheder for at udvikle det tværfagligsamarbejde og specialet, samt sikre fagligheden 24 timer i døgnet.
Ulempen ved at blive større kan være, at man som kollega ikke har det samme kendskab/ relation til
hinanden, samt har mulighed for at bevare kontinuiteten i plejen. En bekymring kunne også være om
det bliver en udfordring, at sikre flowet af borgerne så de ikke ”strander ” på en midlertidig plads. Dette
skal vi som leverandør have en opmærksomhed på sammen med visitationen.
MED -udvalget anbefaler en samling af specialet.
Bygningerne og særligt indretningen skal der tænkes kreativt omkring, hvis det skal fungere i hverdagen. Generelt er der store afstande inde på Kristianslyst. Huset er i to etager fordelt i 3 huse. Der er
mange trapper som kan udfordre borgerens sikkerhed ved faldtendens. Faldtendens er en hyppig årsag til et midlertidigt ophold. Centret er ikke nuværende demens venligt hverken inde eller udenfor. I
de enkelte huse er der ikke en elevator, og derfor er der i det daglige en del transport. De 40 lejligheder
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er fint indrettede. De resterende lejligheder ligger i den gamle del af Kristianslyst, og her er lejlighederne 1 rums lejligheder med små badeværelser, som ikke lever op til arbejdsmiljølovgivningen.
Servicearealerne i husene mangler depot plads og et skyllerum. Hygiejne er et vigtigt element i dagligdagen, og som centret fungerer er der for medarbejderne risiko for sprøjt og stænk, når der anvendes
bækken og disse skal tømmes. Ved et stort flow af borger som der netop er på midlertidige pladser, er
der et særligt behov for god hygiejne. Servicearealerne rummer et fællesvaskeri og det er vanskeligt, at
håndtere tøjet fra så mange forskellige borgere som er i korte forløb. Der er en bekymring på, at en del
tøj kan bortkomme i vasken. Der anvendes ressourcer på at sortere tøjet og transportere til rette lejlighed. Generelt mangler der nogle rum til samtaler, mødeaktiviteter mv. idet der er mange samarbejdspartner og stor mødeaktivitet i en afdeling som rummer straks og midlertidige pladser.
MED- udvalget er bekymret for, at den påtænkte ombygning af Kristianslyst vil kræve en del ændringer
for at have mulighed for hensigtsmæssige arbejdsgange, og dermed drifte stedet såvel fagligt som effektivt.
MED- udvalget anbefaler:
• At tidsplanen speedes op
• At specialet samles
• At der laves skyllerum i de enkelte huse samt depot rum (kan kun ske ved tilbygning)
• At mindst et hus laves med demens venlig indretning
• At haven laves demens venlig
• EVT.at de 9 pladser på 2.sal i den gamle del af bygningen nedlægges og ændres til behandler
rum, mødelokaler og kontor.
• At eksisterende lejligheder i den gamle del renoveres.
• At køkkenet bevares på Kristianslyst. Antallet af borger, diæter samt tidspunkt på døgnet hvor
borgeren indskrives varierer meget. Hermed en fordel at have et køkken i huset.
• Velfærdsteknologiske tiltag indtænkes i ombygningen. Dette kan bidrage til at de faglige ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt. Blandt andet bliver der voldsomt mange hjælpemidler som skal håndteres.
• At der afsættes midler til indretning af lejlighederne. (Borgerne har jo ikke møbler med).
• At træningsfaciliteter laves i det nuværende aktivitetsrum, Oasen – samt at der generelt laves
noget i de enkelte huse – noget terapeuterne sikkert har forslag til.
• At der bliver faciliteter til udendørs træning

Med venlig hilsen
Thisted afklaringscenter
MED-udvalget
På vegne af MED
Lone Saaby.
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Åbakken
1. Godkendelse af ✓
dagsorden:
Høringssvar fra Lokal✓
MED Åbakken vedr.
plejeboligplanen.

Godkendt
Lokal-MED har gennemgået plejeboligplanen og har følgende kommentar hertil:
o

Der er lavet en grundig plan ud fra forventelig udvikling på ældreområdet
– bekymringen kan være om der er nok demenspladser, ved lukning af
pladserne på Vibedal – godt at vide at der er tænkt på flere demenspladser på Fjordglimt i Sennels, som ikke indgår i plejeboligplanen.

o

Antallet af demenspladser set ift. udvikling af antal ældre med demens kan afhjælpes ved at øge dagcenterfunktionen og aflastningsfunktion.
Således at der kan ske en aflastning af de pårørende eks. i hverdagen eller X-antal dage i hver måned. En anden kunne også være, at frivillige i ældresagen kunne være besøgsven, bisidder, deltage ved aktiviteter osv. Ligeledes kunne ledsagerordning til demente borgere der er under 67år
bruges, med henblik på, at aflaste ægtefællen / familien.

o

Borgere med demens vil i fremtiden fylde mere på de almene plejehjemspladser, der ses en nødvendig kompetenceudvikling set ift. geriatrisk viden, demensfaglig gerontologisk viden, samt viden omkring borgere med
kognitive funktionsnedsættelse.

o

Fokus på plejecentrene skal også være demensvenlig indretning.

o

Driftsmidler til normeringen på de almene plejeboliger, skal afspejle de
fremtidige beboergrupper med kroniske sygdomme /multisyge set i forhold til opgavekompleksiteten.

o

Nybyg af plejecenter i Thisted by, ser vi som helt naturlig kunne ligge og
bygges sammen med Vibedal, idet man her kunne prøve at få lavet et rigtigt handelsliv / byliv i midten af plejecenteret.

o

Åbakken – står til at skulle bygge en ny boenhed ”Rosen” i 2034, vi henstiller til, at dette kunne fremrykkes set ift. boenhedens bygningsmæssige
stand.

o

Rekruttering / fastholdelse: Vi ser ind i en fremtid – hvor fokus især også
vil omhandle dette – derfor er det vigtigt, at der også er fokus på dette set
ift. – udvikling / specialer ift. flere beboere – fokus på kollegaerne – at der
gøres brug af ens uddannelse - fokus på vagtplanen, at vi får mere fokus
på de unge og deres kreativitet set ift. eks. weekender.

o

Bekymring omkring de aktive misbrugere – hvor skal de være i fremtiden
når de plejemæssigt har brug for et tilbud – dette vil ikke kunne rummes
på de ”almindelig” pladser, ikke mindst pga. vi fremadrettet skal kunne
rumme flere demente borgere, men generelt er det en svær kombination
med aktive misbrugere – både for medbeboere og personalet.

o

Nordboblen – med et nyt plejecenter i 2033 – at der laves en undersøgelse / vurdering af placeringen når tiden kommer hertil ud fra
16
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efterspørgslen af pladser. Måske placeringen skal rykkes længere ind i
nationalparken eller bygges i Klitmøller.
o

Dagcenteret ser vi som et vigtigt fyrtårn i vores hverdag – både for beboere og personale på et center. Dette kan være med til at bryde ”hamsterhjulet” i hverdagen og give beboerne et ”pust”, samt rum til, at personalet
mestre nogle af de mange andre opgaver.
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Træning og Rehabilitering
Generelt ser Lokal-MED i Træning og Rehabilitering positivt på at samle de midlertidige pladser – det
giver større fleksibilitet og fordele både fagligt og set ud fra stordriftstankegangen. Ydermere giver det
synergieffekt, at de midlertidige pladser samles og bevares i Thisted By, som er tæt på det kommende
Center for Sundhed, hvor de øvrige trænende terapeuter har base.
Økonomi:
Ift. den afsatte økonomi til de midlertidige pladser, så skal den kunne rumme følgende:
- Depotrum til træningsudstyr (mulig tilbyg)
- Behandlingsrum (mulig tilbyg)
- Møderum (mulig tilbyg)
- Kontorfaciliteter (mulig tilbyg)
- Træningsfaciliteter herunder motionslokaler, træningskøkken og aktivitetsværksted (mulig tilbyg)
- Møbler til samtlige værelser
- Renovering og optimering af eksisterende bygninger, da hele centeret trænger til en opgradering
- Optimering af udearealer mhp. træning
- OBS på bariatriske borgere, som kræver ekstra bredde i både lejlighed og træningsfaciliter
- Etablering af flere parkeringspladser
Det er svært at vide, om den afsatte økonomi kan rumme disse ønsker, og det bør undersøges nærmere.
Øvrige kommentar til plejeboligplanen:
Der er ikke nogen kommentar til den øvrige del af plejeboligplanen.
Venlig hilsen
Lokal MED Træning og Rehabilitering:
Trine K. Sørensen
Anja H. Jacobsen
Anne de Hemmer Falkesgaard
Merete Schultz
Ditte Bak Svendsen
Tina B. Thomsen
(Fraværende: Marianne T. Haaning)
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Visitation og Hjælpemiddeldepotet
Mødedeltagere:
Annette B. Poulsen
André Klittenberg
Trine W. Christensen
Sofie S. Munk
Anna Maria Pedersen
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Høringssvar på Plejeboligplan 2022-2034

Referat:
Godkendt.
Vi er meget opmærksomme på, at med godkendelse af en ny plejeboligplan med evt. kommende lukninger, kan der i lang tid forinden ske
følgende:
- Skabes tomgang på boliger med lange
ventelister til øvrige boliger til følge. Kan
give problemer i forhold til plejeboliggarantien.
- Øgning af behov for mere hjælp fra hjemmeplejen
- Midlertidige pladser sandes til
Vi ønsker, der allerede ved en godkendelse, arbejdes på en form for afviklingsplan for at imødegå ovenstående.
På den måde kan vi kan vejlede borgerne i deres
boligansøgning, besvare spørgsmål omkring evt.
flytning af bolig, samt, hvordan en prioritering
skal være i forhold til flyt fra et plejecenter, som
skal lukke contra nye visiteringer/visitering fra
venteliste.
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Søren Kildskov Brogaard - Thisted Kommune
Høring vedrørende forslag til Plejeboligplan 2022-2034
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Til Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune.
Jeg vil hermed gerne udtrykke min modstand mod, at der etableres bebyggelse på det grønne område mellem
Strandbakken og Fårtoftvej og at Kommunalbestyrelsen holder sig til Lokalplanen fra 2006.
Med venlig hilsen
Lise Dueholm
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Snedsted, den 12. maj 2022

Høringssvar
Snedsted Byudvikling har i samarbejde med Thisted Kommune gennem de seneste år fjernet en række
dårlige huse i byen. Dette har været godt for byens udseende og det indtryk man møder når man færdes i
byen.
Senest har vi købt ”Den gamle brugs”, og omdannet denne til genbrugsbutik til stor glæde for en masse
mennesker. Driften af bygningen trækker dog tænder ud da det hele foretages af frivillige.
Vi håber derfor ikke at den foreslåede lukning af Kastaniegården effektueres og byen bliver efterladt med
en stor bygning, som ville være svært at gøre noget ved.
På Kastaniegården er der en meget aktiv kreds af frivillige som gør en stor indsats til glæde for både
beboere, pårørende og resten af byen, fx spiller de en aktiv rolle i udarbejdelsen af Snedsted Bladet, som
de frivillige deler rundt i hele byen. Den del vil forsvinde såfremt stedet lukker.
Vi håber virkelig at I lytter til de mange gode og konstruktive forslag som der allerede har været fremme i
debatten. Vi er meget enige i disse, herunder:
-

Gentænk planerne om en ny stor bygning i Thisted Øst. Kunne denne droppes eller laves mindre, så
der kan bygges flere decentrale plejecentre?
Byg i stedet et nyt plejehjem i Snedsted. Der er flere områder hvor det kunne realiseres. Alle med
tæt adgang til byen, indkøb og grønne områder.
Udbyg Kastaniegården. Der er masser af plads på flere siden af bygningen, hvor der kunne laves en
tilbygning. Vi ved også at der er mulighed for at købe nabohusene mod vest.

Vi skal endnu engang appellerer til at I lytter til de mange gode forslag og laver en revision af det
nuværende udspil hvor ovennævnte tages i betragtning.

Med venlig hilsen
Snedsted Byudvikling ApS
På bestyrelsens vegne
Søren Stenstrup
Enehøjvej 6
7752 Snedsted
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Høringssvar til plejeboligplanen
Vi i Snedsted Borger- og Erhvervsforening fremsender hermed, høringssvar ifm. høringen af
plejeboligplanen.
Vi anerkender, at der i Thisted Kommune er behov for nye tanker ifm. fremtidens behov for
plejeboliger, med tanke på de markant flere ældre der i de kommende år, vil være i
kommunen.
Derfor stiller vi os også undrende overfor, at i en situation, hvorder bliver mangel på
plejehjemspladser, kalkuleres med lukning af Kastanjegården i Snedsted if. planen.
Vi kan ud fra planen se, at Kastanjegården er vurderet for lille og utidssvarende og uden
muligheder for udvidelse, derfor er det vurderet, at det ikke kan betale sig at bibeholde denne.
Vi vil gerne vende vurderingen om og spørge om mulighederne for renovering og evt.
tilbygning har været undersøgt. Vi kan i hvert fald se flere gode muligheder, både omkring den
nuværende placering eller en alternativ placering et andet sted i byen.
If. den fremlagte plan, skal der lukkes tre små plejehjem for at bygge to store nye i hhv.
Hanstholm og Thisted. Her vil vi gerne bringe Snedsted i spil, til en evt. nybyg eller udvidelse af
Kastanjegården. Vi er med på at befolkningsprognosen tilsiger at der fremover vil være behov
for flere pladser i Thisted, men prognosen viser også at der bestemt ikke er faldende behov i
Snedsted. -og hvorfor skulle det være nemmere for pårørende, at fragte sig fra Snedsted til
Thisted end omvendt. Snedsted er stationsby med kort afstand til alt, samt at de ældre nyder
det liv der er omkring placeringen.
Snedsted er kendt for sit store foreningsliv for alle aldre, hvor der bliver lagt stor vægt på at vi
som mennesker er en aktiv del af frivilligheden. Derfor har vi en stor aktiv komete , der
er med til at skabe godt samarbejde, på tværs af skole og børnehave der kommer over og er en
del af hverdagens aktiviteter og deltager i festlighederne med stor glæde. Her dannes der på
tværs af relationer nye venskaber og forståelse for hinandensforskelligheder.
Borgere fra både Snedsted og opland benytter sig af de forskellige aktiviteter
på Kastanjegården. Hvilket gør at Snedsted er et af de centre hvor der er stort fremmøde ved
aktiviteter.
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Måske at man i stedet for to store nybyg, kunne lave tre lidt mindre, som stadig lever op til de
behov og krav der stilles til et morderne plejecenter?
Vi er bange for, at lukningen af Kastanjegården i Snedsted vil være med til at udsulte vores
by. Vi bestræber os aktivt på at tiltrække nye beboere, hvor vi bryster af, at Snedsted er en by
hvor man kan være fra vugge til grav. Vi finder det også ganske urimeligt hvis der ikke skal
være et plejecenter i kommunens 4. største by, hvor borgerne står på spring for at hjælpe
hinanden.
Derfor vil vi i Snedsted Borger- og Erhvervsforening på det kraftigste opfordre til, at der også i
fremtiden vil være et plejecenter i byen og vi stiller os heller end gerne til rådighed for
drøftelser, hvordan vi kan realisere dette.
På bestyrelsens vegne
Anja Kristensen
Formand
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Thisted Kommune

JFlÅMYMmt&å
Høringssvar.
MkxfmsZ flak fa plkjjefoxdftgptemcmv mm i mms ffwira,. er em cemtttraiiserimg og ikke
som faett m flkeeiniirafeeiriing.
I skriver i plejeboligplanen bLa. at der ikke er udviklings (nybygnings) muligheder,
l%gesrpå„ ©r pi 4.4M> ml fester taarøsiiBeffl
G(0\ 02
114 MSrør
byggegrunden på hele 6.456 m2, så der er rigelig med plads til et nyt plejecenter til
50 beboere eller lidt flere og en eventuel køb af de tre nabohuse, vil sikkert ligge i

©msikmig 2 wlfaier, ikke megeS i fede farflgrtM ©g, alfe ture ejjsre er villige, fli afl
sæilge, se MedbeiMie tegpianig», fa Teknisk favdtøifl^
Kastaniegårdens placering i Snedsted, midt i Thy, er helt unikt, der er masser af liv,

afemai til feMiiåer, %dbrø} og Mrfc.
Et plejecenter skal ligge et sted, hvor der sker noget og ikke et sted udenfor byen, på
em plkfarøfe SaaogJi fa ailfl, {(VitoM) gpdf idk wmå
fa de æMrø, fer km
se <s% face åen kc^røsgr em lystsejler IbtfMi, faer mém dfeff tø3§e dag øg llyfl mm også
til grundejerforeningen Rolighed, de ønsker ikke et nyt plejecenter, i deres del af
Thisted.

AØte (fe fflinprøsste, son® m ii ås®; h
fordufte, vi flytter ikke med til Thisted Det er bl.a. banko, grillfest, for og efterårsfest
cg efl hav af mdre akltfedteter y jsl ssdfagfler mm.

¥is m, afi 1 vil fecemsralisoiiEg og ikke m i phmm ceæÉiafeemg og, %g 3 nye
plejehjem i Østerild, Hanstholm og Snedsted 3 x 60 pladser og pengene og pladserne

På Alkfatemttaffis veggie.
iBniik ffjpfefeÉttil
Vangsgade la, 7752 Snedsted.

hotelsnedstedkro@gmail.com
TIf. 20484174
Modtapet I

Ledelsessekretariatet
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Leael sessekreta riatet

1 2 MAJ 2022
Snedsted den 10-5-2022.

Vedrørende plejeboligplanen 2022- 2034 i Thisted Kommune.
Høringsforslag.

Undertegnede Else Bak sender hermed en kopi af et læsebrev, som jeg har skrevet og som blev
sendt i Nordjydske Marts 2012 ifm. sidste gang, at Kastaniegården var lukningstruet.
Jeg oplever pt., at læsebrevet er ligeså relevant i dag og har derfor ikke lavet nogen ændringer i
den. Jeg sender det derfor som høringssvar.
Der er selvfølgelig nogle beregninger samt kroner og ører, som er anderledes for sparerunden
i dag, som man kan se bort fra.
Men økonomien er heller ikke den primær essen i læsebrevet og derfor synes jeg, at den er
forsat særdeles relevant også i dag og ift. den nye plejeboligplan 2022-2034.
Dog skal nævnes, at jeg synes det er trist, at vi borger i Snedsted og omegn med års mellemrum
skal i dialog med kommunen vedrørende lukning af vores plejehjem Kastaniegården.
Jeg synes, at det er på tider, at kommunen laver nogen langtidsholdbare løsninger, som også
os borgere i udkantsområderne kan være tjent med.
Det er forkastelig at kommunen endnu engang synes, at det er i orden, at nedlægge vores
plejehjem Kastaniegården for endnu engang, at bygge et nyt i Thisted.
Hvad er meningen dog? Godt nok siges det, at befolkningstilvæksten ikke er så stor her i
Snedsted og størst i Thisted.
Men gir det alene grund til, at Thisted igen skal have et nyt plejehjem.?
Kan et nyt plejehjem ikke ligeså godt ligge i Snedsted.? Jeg spørger bare.
Kan Thisted borger ikke ligeså godt bo på et plejehjem i Snedsted som omvendt. ?
Vi er vel alle lige, hvad det angår eller hvad.? Betaler borgerne i Thisted højere skatter end vi
gør, eller hvad er forskellen.?
I mit læsebrev har jeg skrevet meget om livskvalitet og hvad det inderbærer.
Et begreb som jeg synes, at nutidens politiker ikke kender meget til.
Alt ting handler i dag om penge og at højne fagligheden for mindst penge.
Jeg selv privat kender meget til Kastaniegården, da jeg har arbejdet der for år tilbage siden og
igennem mange år haft pårørende der.
Personligt synes jeg heller ikke, at det vil være i orden, at renoverer Kastaniegården endnu
engang.
Det vil blive alt for dyrt og det vil aldrig nogensinde blive tidssvarende uanset, hvor meget
man renoverer for.
Så derfor er mit bud, at der skal bygges et nyt.
Især hvis der skal leves op til nutidens krav både set ift. beboer og personale. Men også fordi
vi i kommunen trænger til langsigtede holdbare løsninger indenfor ældreområdet.
Et nyt plejehjem vil være med til at skabe ro omkring denne evindelige tilbagevendende
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problematik mange mange år ind i fremtiden.
Kommunen begrunder deres planer om at bygge et nyt plejehjem i Thisted og nedlægge
Kastaniegården i Snedsted med, at grunden ved Kastaniegården er for lille og at der ikke er
muligheder for udvidelse.
Denne mulighed har kommunen nok ikke undersøgt tilstrækkelig. Men det kan vi borger i
Snedsted så heldigvis godt selv finde ud af.
Jeg har haft kontakt til husejerne på Hovedgaden 10-12-14 og de er alle villige til at sælge
deres ejendom til gavn for et nyt plejehjemsprojekt. Hvis der yderligere mangler jord, er der også
andre, som er interesserede.
Hvis ikke den nuværende plejehjemsgrund og de andre grunde er nok, kunne der også være en
mulighed for at kontakte Thisted Andelsboligforening vedrørende de 8 ældreboliger på
Lunegårdsvej.
Jeg kender en del til disse boliger, da min forældre har boet der. De er heller ikke af nyere dato
og slet ikke tidssvarende ift. nutidens ældreboliger. Så der kunne måske også forhandles
yderligere grund, hvis der mangler m2 til et nyt plejehjem og parkeringsplads.
Placeringen af et nyt plejehjem findes ikke bedre nogen steder i byen. Centralt beliggende i byen
og nem til og fra kørsel. Tæt på hallen, fysioterapeut, indkøbsmuligheder, skolen, børnehaven,
kirken og ikke mindst offentlig transport. Der findes ikke bedre.
Et nyt og tidssvarende plejehjem ville være et stort og positivt tiltag for hele område Midt og jeg
er sikker på, at mange ældre fra de omkringliggende byer og landområder vil søge til Snedsted.
Tror også af borgerne fra Thisted kunne blive tiltrukket, da der er mere at se på her i Snedsted
og liv lige udenfor døren set ift. Vibedal, som ligger meget ensomt og langt fra alting.
Så vidt jeg ved, har der heller aldrig været problemer med, at få pladserne på Kastaniegården
fyldt op. Hvis der kommer et nyt plejehjem vil dette heller ikke blive et problem fremover, men
i stedet for blive et meget eftertragtet plejehjem.
På Vibedal på Fårtoftvej er der for mig at se ikke meget nærmiljø og noget at se på, når man
træder udenfor døren.
Ikke nok med det, men man kender måske heller ingen af medbeboeme. Alle ved, at jo ældre
og mere svagelig man er, jo sværere bliver det også at skabe nye relationer, hvilket har stor
betydning ift. ensomhed, depression, forladthedsfølelse m.m.
Disse tilstande er alle sammen med til at skabe nedsat livskvalitet og det skal vi for enhver pris
undgå.
Hvis man er pårørende og afhængig af offentlig transport, skal man med det
samme man ankommer til Thisted station bruge penge på en taxa for at komme videre til Vibedal.
Dette tror jeg vil afholde mange fra at komme på besøg.
Så jeg synes ærlig talt ikke, at den nye plejeboligplan 2022-2034 er særlig godt gennemtænkt
på nogen som helst områder.
Så for mig at se, er der ingen undskyldning for, at et nyt plejehjem kan etableres i Snedsted.
Det er bare om, at komme i gang med at undersøge alle tænkelig muligheder og her er en
begyndelse.
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Før en alle muligheder er udtømt, er det ikke retfærdigt og rimeligt for borgerne i Snedsted og
opland at I laver Jeres endelig konklusion.
Mht. genhusning af beboerne på Kastaniegården ved et evt. nybyggeri findes der nok en løsning
på.
Her tænker jeg på Vestegården i Sundby, som evt. midlertidig kunne bruges til dette formål.
Alle politikerne i Thisted kommune er stemt ind af borgerne i hele kommunen og derfor er
det også rimeligt, at man forsøger at tilgodese alle borgerne i kommunen og ikke kun
borgerne i Thisted.
Vi har spøgelsesbyer nok i kommunen og vi har derfor ikke brug for, at kommunalpolitikerne
yderligere skubber i den retning.
Så kom nu i arbejdstøjet og få ” projekt ny Snedsted plejehjem” skudt i gang til gavn for
masser af ældre borger og deres pårørende i hele kommunen.
Med venlig hilsen Else Bak Jembanevej 15, 7752 Snedsted
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elsebak@hotmail.com
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Skrevet af: Else Bak Jernbanevej 15, 7752 Snedsted
E-mail: elsebak@hotmail.com Tlf: 30298499

Nærmiljøet - en vigtig faktor når vi tale om " det gode plejehjemsliv".
For mindre end et par måneder siden sad jeg en aften og glædede mig meget over at bo i en by, hvor
udviklingen de sidste år har tilgodeset både børn, unge og ældre. Vi borgere i Snedsted kan hver dag glæde
os over, at vi har en dejlig børnehave, en legeplads, en rigtig god skole, en stor idrætshal med svømmehal,
varmtvandsbassin, fysioterapeuter, fitnesscenter, stort sportsanlæg m.m. En smuk kirke og flot kirkegård.
Nyt kirkecenter og præstebolig. En rigtig dejlig og tidssvarende plejehjem og ikke mindst masser af
dagligvareforretninger. Dejlige ældrevenlige boliger. Ja set i et langt livsperspektiv så har vi alt, hvad vi har
brug for fra vugge til grav. En rigtig dejlig fornemmelse når man er borger i Snedsted, hvad enten man er
barn, ung eller ældre.
Men glæden varede ikke længe. For ca. 14 dage siden kunne jeg og andre så læse i Thisted dagblad, at
social-og sundhedsudvalget lægger op til at lukke 5 plejehjem i Thy, heriblandt Kastaniegården i Snedsted.
Man taber lige pusten et øjeblik og spørger herefter sig selv, "Hvad tænker de kære politiker dog på eller
tænker de overhovedet på noget"? Nej, det gør de så ikke lige her i dette tilfælde. De antager i stedet for
konsulenter til at finde ud af hvilken model ud af 4, der er flest penge at spare ved. Jeg tænker her på,
hvilken forudsætning sådanne konsulenter har for at udarbejde den bedste model netop for os borgere her
i Snedsted. Mange konsulenter har en fin akademisk uddannelse, det er godt nok - men ved de
overhovedet, hvor Thy ligger på landkortet, ved de hvad nærmiljø er for noget og kender de ordet "bløde
værdier"- jeg spørger bare, for noget tyder på, at de aldrig har hørt ordene. De sidder måske på et fint
kontor i en tilfældig storby og har aldrig oplevet nærmiljøet og ved ikke hvilken betydning alt dette har for
menneskers trivsel. Men det ved vi borgere, som lever vores liv i nærmiljøet hver dag. Vi vælger dette, fordi
vi i nærmiljøet oplever værdier, som har stor betydning for vores families daglige trivsel. Og selv om vi
bliver ældre, så vil vi forsat gerne være en del af dette trygge nærmiljø.
Social- og sundhedsforvaltningen vil kunne spare ca. 14 millioner kroner, hvis de altså følger forvaltningens
og KLK forslag på den mest vidtgående model, som indebærer lukning af 5 plejehjem - deriblandt
Kastaniegården. I mit budget er 14 millioner kroner rigtig mange penge, men i et kommunalt budget er det
for mig at se kun småmønter. Og hvad skal kommunen så bruger de evt. godt 7 millioner til, som bliver i
overskud? De snakker om en såkaldt omstillingspulje. Hvad er det så for noget.? Jo, det er nok de
uforudsete udgifter, som altid kommer oveni købet, hver gang man på et for tyndt grundlag flytter rundt
med tingene.
Så måske I kære politikere skulle have lavet Jeres forarbejde mere grundig ift. det nye plejehjems byggeri i
Hundborg og Koldby. Nu skal andre velfungerende plejehjem betale prisen, fordi tingene på længere sigt
ikke rigtig hænger sammen. For mig lyder det som en rigtig ulykkelig og usmagelig facon at føre
socialpolitik på.
Den bedste model kan for mig at se måles i flere barometre alt efter, hvad man søger efter.
Er det at spare mest muligt og samtidig også forsøge at bevare de bløde værdier såsom tryghed, nærhed,
de nære relationer, forudsigelighed, genkendelighed for den enkelte ældre, som flytter på plejehjem eller
drejer det sig udelukkende om, hvor mange penge, der er at spare og højne fagligheden? Jeg spørger bare
og henviser til en artikel i Thisted dagblad den 3 marts, hvor Ældrechefen i Thisted kommune kun
udelukkende taler om god faglighed for færreste penge. Dog nævner han sidst i artiklen, at det selvfølgelig
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er en serviceforringelse for borgerne, der skal bo væk fra deres nærmiljø og for pårørende der skal køre lidt
længere. Sidstnævnte skal han da have så rigeligt ret i. Men betyder det slet ikke noget, at den ældre
borger, som ikke længere kan være i eget hjem og må flytte på plejehjem forsat kan opleve nærmiljøet og
trygheden ved forsat at være en del af dette. Nej åbenbart ikke. Ældrechefen har måske ikke lært, at
faglighed aldrig kan stå alene, uanset hvor god faglig man er til sit arbejde. Hvad nytter det, at være en
dygtig sygeplejerske, som ved en masse om medicin, sårpleje, diabetes, kol, osv., hvis ikke man medtænker
de bløde værdier ind i arbejdet. Nej faglighed skal altid gå hånd i hånd sammen med de bløde
grundlæggende livsværdier. Jeg tænker her på pedellen, som lige kommer med en kvik bemærkning, når
han går forbi den ældre. Eller den langtidsledige som er i aktivering på plejehjemmet. Betyder det ikke
noget for den ældre, når hun eller han tilbyder at gå en lille tur med den ældre. Jo det gør. Det betyder alt
sammen noget uanset om du har en høj faglig uddannelse eller ikke. Og disse værdier er vi alle ansvarlige
for og de koster ikke kommunen en masse penge. De er tilgængelige i nærmiljøet hver dag. Eks. er
barnebarnet eller oldebarnet som lige kigger ind til mormor eller oldemor på vej hjem fra skole eller
arbejde. Datteren som lige smutter ind på plejehjemmet, nu hvor hun alligevel går turen forbi. Gåturen ned
til købmanden, hvor den ældre møder og genkender personer fra byen. Synet af den gamle kro som snart
er fortid og ikke længere en del af byen, men hvor der nu i stedet for snart bliver et flot byggeri med fine
lejligheder. Turen op på kirkegården, hvor den ældre mindes alle dem, som var engang. Turen ned til
andedammen for at fodrer ænderne. Andedammen har altid været der. Nu er rollerne bare byttet om. Før
var det mormor som skubbede barnevognen med barnebarnet, men nu er det barnebarnet som skubber
mormor i kørestolen. Men det er ligegyldigt, for det er oplevelsen og minderne der tæller. Når
ergoterapeuten tager den ældre med gennem byen på dobbeltcyklen. Så husker selv den demente både
naboer og masser af små begivenheder fra egnen. Alle disse oplevelser er med til at højne livskvaliteten for
ældre på plejehjem, men kun når nærmiljøet bevares. Og tænk, så er det hel gratis. I disse tider er det
sjældent at støde på oplevelser, som ikke koster noget.
Ikke at forglemme alle de frivillige i Snedsted som flittigt tropper op på plejehjemmet, hver gang der er
banko, høstfest, forårsfest, julestue eller som besøgsven. Alle de forretningsdrivende som altid sponsorerer
fine gaver til banko og amerikansk lotteri, når der er fest på plejehjemmet. Jeg tvivler på, at samme store
skarre vil køre til Hundborg, Koldby, Hurup eller Thisted hvis dette blev aktuelt. Nej det er her i Snedsted de
hører til og gerne vil gøre en forskel. Det er personer som alle på en eller anden måde har relationer til de
ældre på hjemmet. Måske er det et familiemedlem eller også bare en kendt fra byen. For alle husker jo den
søde dame som solgte slik i biografen, den travle kromutter som har bespist de fleste personer i byen, den
dygtige hjemmehjælper som cyklede rundt fra hus til hus, den lille dame som solgte grøntsager og blomster
ved vejen, den glade købmand fra barndommen, pedellen fra skolen som fra sit vindue kunne følge med i
skolens dagligdag, selv om han var lænket til en kørestol, osv. De er der alle sammen og de har altid været
en del af byen og det skylder vi dem forsat at være, også selv om de er blevet ældre. Nu er de bare ikke
aktive længere. Nu er de blevet ældre og trætte, hukommelsen har svigtet, synet er måske heller ikke
længere, hvad den har været og bentøjet vil slet ikke mere. Men det er også ligegyldigt, for nu bor de på
plejehjemmet lige midt i alt det kendte. Nu bliver de passet på uanset, hvad deres små og store
skarvankerne er. Vi husker dem alle, for det de var engang. Og det betyder noget for den ældre, at blive
husket og mindet om den tid, hvor man var rask og aktivt. Alt dette kaldes livskvalitet, hvis nogen skulle
have glemt det eller aldrig har hørt om det.
Jeg er ikke kun en pårørende som bliver blød om hjertet og ked af det, når jeg læser, at man tænker på, at
lukke vores velfungerende plejehjem. Det er jeg også, men jeg har også en lang faglig baggrund, som gør
det muligt for mig at udtale mig i denne aktuelle debat. Jeg er uddannet sygehjælper, sosu ass,
sygeplejerske og har diplom uddannelse som sundhedsplejerske. I de mange år, hvor jeg har arbejdet i
sundhedssektion har min vigtigste opgave altid været at sikre mig, at de personer, som jeg har ansvaret for
oplever trivsel. Dette uanset aldersgruppe. Men jeg alene kan ikke løfte denne opgave uanset faglighed. Nej
det er et sammenspil af mange faktorer. Men de vigtigste faktorer i dette spil er! ja jeg har nævnt det
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tidligere i artiklen, men for en ordensskyld vil jeg lige remse dem op igen. Tryghed, at blive set og hørt, de
nære relationer, forudsigelighed, genkendelighed og forsat at være en del af fællesskabet. Alle disse
grundlæggende livsværdier opleves i nærmiljøet hver dag. Men med det forslag i kære politiker kommer
med i jeres udkast til fremtidens plejeboligplan, ser den ældres fremtidige situation meget ulykkelig ud. I
har planer om, at fratage den ældre det vigtigste brik i forhold til at oplevet trivsel, - nemlig at pladser' den
ældre langt væk fra nærmiljøet. Der er for mig det samme som at smide guld ud med badevandet. Når i
tænke økonomi, så er der mange penge at spare netop her. Det er videnskabeligt bevist, at trivsel i
hverdagen er med til at nedbringe medicinforbruget, sygdom og ikke mindst indlæggelse på sygehuset. Så
regn lige en ekstra gang på, hvor store udgifter kommunen har i forhold til dette. For i den fremtidige
plejeboligplan som i har planer om, vil disse udgifter med 100% sikkerhed stige markant.
Min arbejdskarriere startede for mange år siden, som ufaglært sygehjælper på Kastaniegården. Det var en
tid, som jeg i dag ser tilbage på med glæde. En tid hvor der var hyggelige små stuer og hvor der var tid til
den enkelte ældre. Ikke sagt at jeg ikke synes, at der er tid til den enkelte ældre i dag og at det ikke var en
god ide, at Kastaniegården blev renoveret, for det synes jeg. Men tro ikke her at det er den ældre borger,
som forlanger store lejligheder. Det har jeg aldrig hørt fra en ældre. Nej meget plads det har man brug for,
når man er rask og aktiv og bor i egen bolig med familie osv., ikke når man kommer på plejehjem. Der har
man brug for, at der er trygt at være, de varme hænder, at der er noget genkendeligt og ikke mindst at man
forsat er i nærheden af familie, venner, tidligere naboer og alt det i nærmiljøet, som har været en stor del
af ens tidligere liv. Disse bløde værdier betyder noget. Alt det andet med store fine lejligheder, fjordudsigt,
fine parkanlæg, stor faglighed, osv., det kommer i anden række, hvis I altså spørger den enkelte ældre
borger. Men det er jo det, i politiker ikke har tænkt jer at gøre lige i dette tilfælde. Nej her er det
konsulenter der ved bedre eller hvad? Det som betyder allermest uanset alder, er åbenbart ikke noget,
som længere prioriteres særligt højt - set med politiske øjne. Gav vide om politikere har glemt, hvordan de
selv kunne tænke sig at bo, når de engang bliver ældre og ikke længere kan være i eget hjem.? Den tid
kommer jo til os alle, hvad enten man er politikere eller bare er en ganske almindelig borger, som er blevet
ældre.
Men jeg synes nu alligevel, at det ser ud til, at politikerne stille og rolig er ved at forberede deres egen
ældretilværelse, hvor prioriteringen er en hel anden, nemlig plejehjem med fin fjordudsigt og plejehjem
med store fine lejligheder og store parkanlæg langt fra alfarvej og langt fra det den ganske almindelige
borger ønsker sig allermest. Nemlig at for lov til at blive i det kendte nærmiljø.
Så kære politiker om ikke så lang tid er der kommunalvalg igen. Så er det os borgere som tager en
beslutning. Ved sidste kommunalvalg valgte vi at sætte vores kryds ved Jer, fordi vi skønnede, at I var de
bedste. Det er I også langt hen ad vejen og jeg missunder ikke jeres arbejde, men tager hatten af for dette.
Men hør nu godt efter kære politikere? I nogle beslutninger behøver man kun forstanden og i andre både
forstanden og hjertet. Jeg opfordrer jer meget til, at I i denne beslutning vedrørende evt. lukning af
Kastaniegården, både bruger forstanden og hjertet. En lukning af Kastaniegården vil vi borgere huske langt
ud i fremtiden også indtil næste kommunalvalg i november 2013. Så vil I gerne forsætte jeres politiske
arbejde og være med til at gøre en forskel for borgerne her i Thy så stem for en bevarelse af
Kastaniegården. Det tjener alle bedst, - også jer.
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Høringssvar fra beboer på Kastaniegården
Kære politikere.
Jeg er beboer her på Kastaniegården og har boet her i i é>n
ar
O

Da jeg kom til Kastaniegården, var jeg meget syg, jeg kunne in
genting. Jeg lå i min seng i 3 måneder og kunne ikke røre mig.
Plejepersonalet på Kastaniegården, troede på mig, de troede på
at jeg kunne komme tilbage til livet. Efter god og kærlig pleje og
hjælp og støtte fra personalet på Kastaniegården, fik jeg lang
somt, men sikkert førligheden og troen på mig selv tilbage. I dag
kan jeg gå mange kilometer med min rollator. Jeg går mange
ture i Snedsted by, en by som jeg kender, da jeg selv har boet
her hele mit liv. Her, kan jeg hilse på folk fra byen og få en snak
med dem om alt det vi har oplevet sammen i Snedsted gennem
tiden.
Det vil være frygteligt for mig at skulle flytte til Thisted, til en by
jeg ikke kender og hvor jeg aldrig har haft min gang. Hvem skal
jeg tale med om tiden der gik og hvem kender mig og kan dele
minderne fra livet der gik i den by og det område jeg er vokset
op.
Jeg anerkender problemerne og udfordringerne både de økono
miske og demografiske i forhold til pleje. Jeg vil dog personligt
blive enormt ked af, hvis Kastaniegården skal lukke, jeg er ikke
sikker på jeg vil overleve det. Selvom der er 6 år til at Kastanie
gården lukker, regner jeg bestemt med at være her til denne tid.
Udover mine personlige bekymringer, bekymre jeg mig også for
byens ældre, da de mister en fantastisk aktivkomite og frivillige
hænder, som jo desværre ikke følger med til Thisted.
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Jeg bekymrer mig også for de børn og unge i byen, som ikke
længere vil have et plejehjem til at komme til div. Aktiviteter,
græskarskæring, luciaoptog, fastelavn, tryllekunstner, bål og
hygge, babysalmesang. Mm. Det vil være et kæmpe tab for alle
her i byen.
Jeg beder til vor herrer om, at i må rette jeres blik mod os på Ka
staniegården og tage den rigtige beslutning, når dagen kommer.

Mvh.
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tenbjerg Beboerforening
Bente Astrup, Stenbjerg Kirke vej 80, 7752 Snedsted
Tlf 97429330 Mail: benteastrup@live.dk
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Høringssvar fra Stenbjerg og Nørhå
11.5.2022
vedr. Thisted Kommunes Plejeboligplan 2022-2034

Vi foreslår, at Thisted kommune i Plejeboligplanen indarbejder vurderinger og
overvejelser om borgere, her de ældres/gamles livskvalitet i respekt for
ældre/gamle mennesker og deres baggrund.
Begrundelse:
Plejeboligplanen har grundige overvejelser af faglige og økonomiske karakter.
Flytning til et plejecenter er en stor og meget vanskelig beslutning for de fleste. En
flytning, til et ældrecentre langt fra det kendte, tilgodeser ikke behov for at blive i det
nære og kendte. Os ved Vesterhavet eller nær Vesterhavet bor her, fordi vi allerhelst
vil det. En flytning til Thisted er langt fra vore ønsker og behov for at blive i
nærområde. Thisted er ikke en del af vores nærområde. I vores nærområde,
Stenbjerg, Nørhå, Snedsted, Vorupør har mødt mennesker, vi i vort sociale samliv på
kryds og tværs, som har givet os indhold i livet. Vi har kæret os om hinanden, dem
vil vi fortsat gerne have kontakt med. Opløser vi kontakten til nærområdet, opløses
identitet og selvværd.
Vi forslår, at Thisted kommunes plan om decentral plejecenter struktur
bibeholdes og cementeres, samt at Kastanjegården forsat eksisterer.
Begrundelse:
Plejehjemmet er i aktivt samarbejde med Snedsted Skole og Børnehaven, skaber
relationer mellem generationer til stor glæde for alle parter.
Her er et levende miljø f.eks. fællesspisning, hvor beboere i byen mødes med beboere
på Kastaniegården til en god snak. Det er til stor glæde og livsvigtigt at
plejehjemsbeboere fortsat er en del at det fælles liv og fortsat har tilknytning i
nærområdet.
Plejeboligplanens. 18: ”Når fremtidens ældre bliver dårligere og har brug for en
plejebolig, er den geografiske placering ikke længere så betydende.”
Vi er af den opfattelse at besøg fra pårørende, naboer altid er vigtigt. Et besøg på
Kastaniegården er overkommeligt. Et besøg i Thisted, f.eks. Vibedal fra pårørende og
naboer fra Stenbjerg og Nørhå kan blive uoverstigeligt med henvisning til manglende
bil og manglende fysik til at benytte offentlig transport.
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I denne grønne tid, hvor vi skal spare ressourcer, brændstof, må man overveje
personalets afstand til arbejde. Personale kan bo i byen. Pårørende bor i rimelig
afstand og magter at komme på besøg.
Vi foreslår, at personale uddannes til at tage sig af demente også på de
almindelige plejehjem.
Begrundelse:
Ældre, som flyttes, har brug for lang tid til at finde sig til rette et nyt sted, føle tilhør
og fa nye daglige rutiner. Nr. 2 flyt giver tab af nærhedsoplevelser og mistet
tilhørsforhold. Nr. 3 flyt, så dør man.
Vi foreslår, at Thisted kommune foretager reel undersøgelse af muligheder for
udvidelse af Kastaniegården ved opkøb af naboejendomme, for at give plads til
udvidelse sammen med renovering.
Begrundelse:
Kastaniegården er beliggende midt byen i det summende og pulserende liv, som
beboerne har stor glæde af. Nabohuse kan være interesserede i at sælge og dermed
støtte det fortsatte og moderniserede plejehjem.
Vi foreslår, at Thisted kommune indleder et samarbejde med alment nyttigt
boligselskab f.eks. Thisted Bolig, for øget byggeri af ældreegnede boliger eller
senior bofællesskaber i mindre byområder.
Begrundelse:
s. 8 i Plejeboligplanen ”... vil ske flytning fra landområdeme til byområderne.
Særligt stor søgning til Thisted.”
Ældre der opgiver, at bo på gården eller i et gammelt hus, har fa muligheder for at
finde ældrevenlige boliger i mindre byområder. Den fortsatte tilknytning og den
lokale forankring til det kendte nærområde forsvinder, grundet manglende tilbud af
seniorboliger i lokalområder.
Vi forslår at Thisted kommune, i samarbejde med KL og
arbejdsmarkedsparterne, arbejder på forbedring af arbejdsmiljø og lønvilkår.
Begrundelse:
Vi er af den opfattelse, at bedre forhold for personalet skaffer større interesse for
arbejdet og uddannelsen og vil sikre flere varme hænder.
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Vi foreslår, at Thisted Kommune går foran og indarbejder besparelser for brug
ressourcer til transport. Både personale og pårørende som bor i nærområdet
bruger færre ressourcer til transport.
Begrundelse:
personale sparer tid og brændstof, når de kan gå eller cykle på arbejde. Pårørende,
venner og bekendte sparer brændstof til bilen ved at bo nært. Derfor er det også
vigtigt at plejehjemmet Kastaniegården forsætter. En tur til Vibedal fra Stenbjerg er
på ca. 2x 29 km i bil. Uden bil næsten en umulighed at nå dertil for ældre og fysisk
handicappede.

Spørgsmål:
Vi kan fa indtryk af at nye anlæg kan man fa ad libitum, hvorimod drift at
kommunens bygninger næsten er tabu.

Vedlagt underskrifter, indsamlet i Stenbjerg, til at støtte fortsat plejehjem i Snedsted.
Underskrifterne fra Stenbjerg indeholder også underskrifter fra feriehusejere, som er
en integreret del aflivet og samlivet i Stenbjerg. En del flytter hertil og bliver
fastboende.
Vedlagt underskrifter fra Nørhå og omegn

Med venlig hilsen
P.v.a. Stenbjerg Beboerforening,
Bente Astrup, Stenbjerg Kirke vej
Beboere i Nørhå og omegn
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Underskrift indsamling til støtte for
fortsat plejehjem i Snedsted!
Thisted kommune foreslår at plejehjemmet Kastaniegården i Snedsted
nedlægges og lukkes i 2028.
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Underskrift indsamling til støtte for
fortsat plejehjem i Snedsted!
Thisted kommune foreslår at plejehjemmet Kastaniegården i Snedsted
nedlægges og lukkes i 2028.
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Underskrift indsamling til støtte for
fortsat plejehjem i Snedsted!
Thisted kommune foreslår at plejehjemmet Kastaniegården i Snedsted
nedlægges og lukkes i 2028.
Dato

underskrift
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Underskrift indsamling til støtte for
fortsat plejehjem i Snedsted!
Thisted kommune foreslår at plejehjemmet Kastaniegården i Snedsted
nedlægges og lukkes i 2028.
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underskrift
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Underskrift indsamling til støtte for
fortsat plejehjem i Snedsted!
Thisted komriHjne foreslår at plejehjemmet Kastaniegården i Snedsted
nedlægges og lukkes i 2028.
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Underskrift indsamling til støtte for
fortsat plejehjem i Snedsted!
Thisted kommune foreslår at plejehjemmet Kastaniegården i Snedsted
nedlægges og lukkes i 2028.
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Hej.
Hermed sender jeg mit høringssvar ang. den nye plejeboligplan 2022-2034.
Jeg mener IKKE der bør bygges yderligere på det grønne område Vibedal idag ligger på.
Jeg flyttede tilbage til Thy for 4 år siden, og valgte østbyen Thisted i høj grad pga tilgængeligheden til fjorden og
de grønne vidder. Ved at bygge et yderligere plejehjem på grunden, vil det betyde at man mister den grønne kile
som østbyen har, og er stolt af.
Fårtoftvej er i forvejen meget trafikeret og det er en vej mange skolebørn skal krydse. Ved yderligere bebyggelse
vil det betyde langt mere trafik på Fårtoftvej, hvilket jeg som mor bestemt ikke er tiltaler for!
Samtidig mener jeg IKKE man bør nedlægge eksisterende plejehjem i mindre byer. Jeg er som sygeplejerske klar
over at de eksisterende boliger ikke opfylder nutidens krav. Men at lukke plejehjemmene, vil betyde en yderligere
affolkning af mindre byer. I stedet bør der bygges nye plejehjem i de to byer, som er større så det svarer hvad
der giver mening for driften af dem, og gøre dem attraktive så pladserne nemt fyldes ud.
Håber virkelig at kommunen er lydhøre overfor borgernes høringssvar.
Vh Nanna W Roldsgaard
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Høringssvar til
Plejeboligplan 2022 – 2034
Thisted Kommune.
Efterfølgende høringssvar er afgivet med anerkendelse af det store arbejde der er leveret fra
forvaltningen side i udarbejdelsen af plejeboligplanen, og med respekt for forvaltningens forslag
fremsat i samme.
Vore kommentarer er følgende:
1. Decentral struktur contra store plejecentre.
En decentral plejecenterstruktur er forudsætningen for, at Thisted Kommunes politik for voksnes og
ældres velfærd kan gennemføres, med den geografi Thisted Kommune har, hvor en væsentlig del af
borgerne bor i mindre bysamfund uden for de tre største byer. Det kolliderer visse steder i
kommunen med ønsket om, at plejecentre helst skal rumme 50 pladser eller mere.
Befolkningsudviklingen (80+) viser et forventeligt øget behov for plejeboligpladser. Disse pladser
bør i videste mulige omfang placeres/tilbygges de små centre, for at imødekomme ønsket om større
enheder. Samtidig bør TK finde måder at lede og drive de mindre centre på, så de såvel fagligt som
økonomisk kan måle sig med de store centre. Evt. via samdrift af flere centre, som geografisk
danner naboskab. Den udfordring bør Thisted Kommune tage på sig, frem for blot at henvise til
konklusionerne i en PWC rapport.
Borgere, som visiteres til en plejebolig, efterspørger for de flestes vedkommende en plads tæt på det
område vedkommende har boet i, har relationer til og bekendte i. Samme borgere tænker i den
forbindelse ikke på størrelsen af centrene. At flytte ind på et plejecenter er en stor forandring for de
fleste, og stiller store udfordringer til vedkommendes hidtidige netværk for bevarelsen af kontakten
til den nye plejehjemsbeboer.
2. Inddeling af Thisted Kommune i 4 områder.
I analysen af befolkningsudviklingen (80+) inddeles kommunen i 4 områder. Det giver god mening
for de områder, hvor der er et vist samspil mellem de enkelte bysamfund i området. Imidlertid er
område Nord ikke et sammenhængende område i den forstand. Området spænder fra Klitmøller i
vest over Hanstholm i nord til Bulbjerg/Feggesund i øst, og nord om Thisted som den sydlige
afgrænsning. Et stort geografisk område med begrænset samspil mellem nogle af bysamfundene.
Hvor søger Holmboerne hen hvis de ikke kan finde en plejehjemsplads i nærområdet? Til
Hanstholm måske for nogle, men da ikke til Hannæs/Østerild i øst. Hvor søger beboere på Hannæs
hen, hvis der ikke er plads på Trye eller Solhjem? Til Hanstholm? Hvor søger beboere i
Nors/Hillerslev hen?
At pulje bysamfundene i område Nord i denne analyse giver for os ikke god mening. Hvordan
befolkningsudviklingen (80+) i nærområderne i Nord ser ud, fremgår ikke af planen. Derfor kan vi
ikke afgøre, om behovet for flere pladser er større i Hanstholm end i Hannæs-Østerild. Imidlertid
kan vi konstatere, at befolkningsudviklingen i Thisted og i område Nord er den samme. En stigning
på 182% frem til 2034. De ekstra plejehjemspladser det forventeligt vil medføre foreslås løst ved, at
der i Thisted skal bygges nyt og stort (et fyrtårn af et plejehjem), men i Nord nedlægge et
velfungerende – ganske vist slidt – plejehjem i Østerild og så bygge nyt og større i Hanstholm.
Det er svært at se den decentrale linie i denne sammenhæng. Det har mere karakter af, at Østerild
må miste, for at der kan komme større enheder i Thisted og Hanstholm. Der må kunne findes en
anden løsning her. Omkring Solhjem ligger der jo allerede mange mindre ældre/enlig-venlige
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boliger. Her må kommunen sammen med lokalbefolkningen kunne udvikle/finde på bedre
løsninger. I den forbindelse henviser vi i øvrigt til plejeboligplanens afsnit 7.0 første afsnit.
3. Midlertidig plads/straksplads.
Alle centre bør have en eller flere lejligheder/stuer, som kan bruges som midlertidige pladser til
• afklaring af behov for hjælp/bolig.
• aflastning af ægtefælle eller pårørende i en kort periode.
• genvinde færdigheder efter sygdom eller et hospitalsophold.
• at få ekstra pleje og omsorg i livets sidste fase.
Disse lejligheder bør ikke kun placeres centralt, men derimod følge den decentrale struktur i øvrigt.
Alle 4 forhold løses bedst i borgernes nærmiljø, tæt på og i samspil med pårørende, bekendte evt.
familie.
Der vil sikkert komme tilfælde af svære sygdomsforløb, efter hospitalsophold, som kræver en
meget/højt specialiseret indsats, så vi anerkender et behov for centrale pladser, der kan servicere
disse. Men ikke alle forløb er lige komplekse, og rigtig mange kan klares i borgernes hjem eller
decentralt på plejecentrene ved kortvarige ophold i de midlertidige lejligheder/stuer. Der er vel i
øvrigt også grænser for, hvor svære sygdomstilfælde hospitalerne må hjemsende folk med/overlade
til kommunal efterbehandling. Et område, der vel endnu ikke er endelig fastlagt/aftalt mellem
kommuner og regioner.
4. Generelt.
Thisted Kommune er samlet set en stor virksomhed med mange ansatte. Alle kommunens basale
opgaver rummer mange arbejdspladser. Den kommunale administration, de kommunale
institutioner og serviceydende afdelinger udgør en stor del af den samlede økonomi i kommunen.
En meget væsentlig begrundelse for at familier vil bosætte sig i et område er, at der er varige
arbejdspladser i området. Det være sig i offentlige som i private virksomheder. For familier med
børn kommer der så muligheder for børnepasning, skole, fritidsaktiviteter mm.. Alle ønsker sig
mulighed for dagligvare indkøb osv..
De kommunale arbejdspladser er vigtige at have med i dette billede. Det være sig børnehaver,
skoler, plejecentre mm.. De kommunale arbejdspladser er med til at underbygge
bosætningsudviklingen.
Derfor bør kommunen placere sine aktiviteter/virksomheder så bredt eller decentralt i kommunen
som det er muligt, uden selvfølgelig at tabe fornuften. Igen begrundet i kommunens geografi med
aktive bysamfund af forskellig størrelse spredt over hele det kommunale landskab.
Der argumenteres ofte for, at god rentabilitet findes i det store. Men der kan også findes fornuftig
økonomi ved at drive små enheder. Opgaven skal bare gribes rigtig an.
Der er ikke en entydig stemning i befolkningen i Thisted Kommune for noget stort og med det
centralt. Derimod tror vi, at der er en generel stemning for decentrale kommunale servicetilbud i
nærheden af hvor vi bor. Igen med fornuften i behold.
Tænk om man med vedtagelsen af en plejeboligplan 2022 – 2034 for Thisted Kommune ”kom til”,
at dimensionere de mindre plejecentre 101% i forhold til forventningerne, med det til følge, at
ganske få ældre fra centerbyerne en gang i fremtiden må lade sig placere på et plejecenter udenfor
centrum, så kan det være med til, at kommunen hænger sammen. At bevæge sig udefra og ind mod
centrum i alle forhold, opleves ofte som en naturlov.
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Andre boformer, tryghedsboliger, oldekoller o.a. har været diskuteret under borgermøder om
plejeboligplanen. Vi ser frem til, at forvaltningen senere inviterer til møder om dette emne.
Indsendt af
Sundhedsgruppen på Hannæs
Signe Sunesen
Ernst Breum
Gunner Kjeldsen
Tovholder
Kærupvej 51
7741 Frøstrup
agkjeldsen@gmail.com
30715280

Frank Koldsgaard

Høringssvaret støttes af:
Hannæs Seniorerne
(188 medlemmer)
fm/ Birte Husted Rich
Arupvej 8
7742 Vesløs
bh.rich@hotmail.dk
og af:
Støtteforeningen Hannæs Østerild
Områdets 8 Beboer- & Borgerforeninger
Amtoft, Bjerget, Frøstrup, Hunstrup, Lildstrand, Vesløs, Øsløs, Østerild.
fm/ Frank Koldsgaard
Håndværkervej 16
7741 Frøstrup
frank@koldsgaard.dk
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Høringsbrev omkring lukning af Plejecenter Solhjem i Østerild.
Menighedsrådet var mødt op til borgermødet på Multicenteret i Østerild, og måtte med beklagelse
høre om Thisted kommunes planer om at lukke plejehjemmet i Østerild til fordel for udbygning af
eksisterende plejehjem i Thisted.
Menighedsrådet støtter ikke op om denne centralisering som foregår i kommunen. Det vil ende med
at ødelægge de mindre landsbyer som er i Thisted kommune. Det gælder også Østerild og omegn,
som vil lide skade af denne nedlukning. For ikke at nævne de ældre på plejecenteret. De er utrolig
glade for at være på hjemmet og har ikke nogen intention om at komme derfra.
Nedlukning vil påvirke kirke- og kulturlivet i Østerild og omegn, i og med en del af det kirkelige
liv, også foregår på plejehjemmet. Ydermere er beboerne glade for at have deres egen faste præst,
som man vil tage fra dem ved at rykke dem til Thisted, hvor de skal stå med 3 forskellige præster,
som de ikke ville kunne genkende. Og de svagelige ældre har især brug for kontinuitet i deres liv,
dette gælder også det kirkelige liv. Dette indebærer også, at det vil påvirke de stillinger i en negativ
retning, som arbejder i kirke- og kulturlivet i Østerild og omegn.
Købmanden i byen vil også lide skade ved denne nedlukning. Personalet på plejehjemmet kan nemt
få de varer, som de har brug for fra den lokale købmand, som netop har en gensidig glæde af
plejecenteret. Ved lukning af plejecenteret fratager man også den lokale købmand denne indkomst.
Alle ved hvad der sker, hvis en købmand ikke har en god omsætning. Dette er nærmest dødsstødet
for et mindre samfund.
Alt i alt, er menighedsrådet ikke for dette forslag om nedlukning af Plejecenter Solhjem i Østerild.
Hilsen Hunstrup-Østerild-Hjardemål menighedsråd.
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EMNE: Plejeboligplan 2022-2034 Thisted kommune.
Vedr. plejecenter Solhjem Østerild.

At lukke Solhjem vil være et uopretteligt tab for Østerild. Byen vil miste arbejdspladser,
den lokale købmand vil miste kunder, byen vil efterhånden blive affolket, med andre ord
byen vil dø hen.
I stedet bør Solhjem moderniseres ved tilbygning og modernisering, eller der kunne bygges
nyt ved købmanden, det vil betyde, at byen fortsat kan udvikles og tiltrække nye beboere.
Ved nybygning ved købmanden, kan det nuværende Solhjem eventuelt bruges til
oldekolle boliger.

Høringssvar fra Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Østerild.
Leif Larsen, Østerild Byvej 79, 7700 Thisted tlf. 21424004 og E-mail: leifosterild@gmail.com
Peter Bach Larsen, Vesterbyvej 21, 7700 Thisted tlf. 21649766 og E-mail: pbachlarsen@post.tele.dk
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Høringssvar angående plejehjemmet Solhjem i Østerild
Ros til Thisted kommune for at tage initiativ til, at der skal gøres noget for de mange ældre,
der vil blive i fremtiden i Thisted kommune.
Her i Østerild tænker vi, at Thisted kommune ikke kun skal være Thisted.
mener, byrådet skal leve op til løftet om decentralisering.

Vi

Fjerner man plejehjemmet fra Østerild er det et skridt i den forkerte retning.
 Plejekrævende mister muligheden for at bo nær ægtefæller, naboer og venner
 Der fjernes arbejdspladser fra byen
 Det går imod den grønne omstilling transportmæssig
 Man mister fordelen af de mange frivillige hænder, som kommer dagligt og gør en
forskel
 Man mister et af vores kulturelle samværssteder, hvor der synges - er fællesspisning holdes gudstjenester - spilles banko og strikkes til velgørenhed.

Forslag til plejehjem og oldekolle i Østerild:
 Udvidelse langs Porfyrvej – Husejerne er villige til at sælge (det er nedslidte huse)
 I den gamle del af plejehjemmet kan man lave lejlighederne dobbelt så store og
bruge dem som oldekolle lejligheder.
Disse lejligheder har en attraktiv udsigt ud over Østerild fjord.
 For at bo længst muligt i eget hjem er der også denne mulighed, at hele Østerild
plejehjem ombygges til oldekolle lejligheder og så bygge et helt nyt plejehjem til
plejekrævende borger. Der er byggemuligheder nok omkring i byen. Bl. a den gamle
sportsplads på Vesterbyvej samt det gamle savværk som grænser op til
sportspladsen.
For besøgende udefra er der et busstoppested tæt på det eksisterende plejehjem og det
nye plejehjem kan få den samme fordel.
Hver gang man tager en bid af en de små byer i kommunen, så fjerner man eksistens
grundlaget for byen. På sigt får man en amputeret kommune. Hvor det bliver svært at holde
liv i de små samfund, som vi mener en berigelse for os alle.
Anne Marie Mandrup og Egon Andersen Hovsørvej 17
Bente Thorhauge og Johannes Christensen Østerild Byvej 53

117

Vedrørende principbeslutning om at bygge plejehjem samt handicapinstitution ved Vibedal

Som borger i området forstår jeg intet af kommunens politikere kan se bort fra godkendte lokalplan som
blev godkendt i 2006.
Vi har som borger i området på intet tidspunkt haft mulighed for at indgive hørringsvar eller deltage på
nogen form for møder omkring ændringer af denne lokalplan, som der nu lægger op til bebyggelse af
boliger/døgninstitutioner samt handicapinstitutioner.
Jeg syntes det er skræmmende og meget underligt at sådanne sager skal køres igennem i raket fart uden vi
som borger har nogen form for inddragelse overhovedet, og jeg kan da kun sidde og tænke om dette
egentlig er lovligt, for mig bekendt gælder følgende lokalplan stadigt.
1.
2.
3.
4.
5.

døgninstitution (her blev Vibedal vel bygget)
Rekreativt område (Det er vel her Cold Hawaii Inland blev bygget)
Ældreboliger
Panoramasti (mener ikke det er udført)
Park (mener ikke det er udført)

Herudover mener jeg ikke der er godkendt andet, men ret mig gerne hvis jeg er helt galt på den.
Jeg er helt med på at vi skal hjælpe og værne om vores ældre og de skal om nogen passes godt på og ikke
mindst have et godt og sikkert sted at være den sidste stykke tid de har tilbage, men ikke mindst
LIVSKVALITET og det mener jeg så absolut ikke de får ved sådan et stort byggeri, og hvor skal alle hænderne
komme fra, tror der mangler ”varme hænder” nok i forvejen, men jeg stiller mig uforstående over hvorfor
lige denne plads er den eneste som der skal bygges på, har man undersøgt andre muligheder ??.
Jeg vil meget gerne vide om man har tænkt og undersøgt andre muligheder for disse byggerier, for jeg tror
simpelthen ikke dette er det eneste sted i Thisted, jeg vil inden for meget kort tid kunne komme med andre
forslag til placering:
tæt på THY hallen (der vil mange af brugerne have en del fordele)
tæt på Thyværkstedet hvor nogle af brugerne måske har arbejdsplads i forvejen
Thyparken
Dette er bare nogle af stederne som evt. kunne tænkes ind.
Er kommunalbestyrelsen blevet oplyst om sådanne muligheder eller andre steder ???

Prøv at køre en tur langt Fårtoftvej i dag og se og nyd en flot udsigt ud over fjorden, det vil simpelthen være
en skam og en katastrofe INTET MINDRE hvis det bliver slettet af sådanne kæmpe byggegrunde, er i klar
over hvor mange der går ture i denne smukke natur og nyder den flotte udsigt og ikke mindst den flotte
Cold Hawaii Inland, den er i ved at ødelægge fuldstændigt med jeres initiativ.
DET MÅ I SIMPELTHEN IKKE DET VIL VÆRE SYND OG SKAM FOR OMRÅDET.
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Vi er i den del af Thisted som har mest vokseværk i forvejen og det er tydelig bevidst, der er stort set ingen
huse til salg i området, folk vil gerne ud i denne ende af byen for der er luft og liv, det bliver der ikke ved
med af være hvis i vil tage den største og eneste grønne område og bygge Plejehjem og
handicapinstitution.
Hvis kommunen har planer for området kunne man så forstille sig følgende
-

Område med legepladser samt bålpladser
Gå og løbe stier
Cykel – mountainbike stier
Shelter pladser
Svævebaner
Tiltag som kan tiltrække folk til THY

Kære politikere i må ikke gemme den FLOTTE natur og den FLOTTE nye Cold Hawaii Inland væk, der er brugt
så mange penge og tiltag for at komme dertil hvor det er i dag og det er et helt FANTASTISK sted.

Med venlig hilsen
Henrik Jespersen
Syrenvej 4
7700 Thisted
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Høringssvar til plejeboligplanen i Thisted Kommune
FOA Nordjylland

FOA Nordjylland vil først og fremmest bede Thisted Kommune om at være meget opmærksomme
og anerkendende af høringssvarene, som er indgivet fra lokale MED udvalg og område MED i
ældreområdet. Medarbejderrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter har fagligt og sagligt
kvalificeret de positive såvel negative konsekvenser plejeboligplanen kan udlede. Både i
medarbejder og borgerperspektiv. De lokale og øvre MED-udvalg er vigtige talerør i processen om
Plejeboligplanen.
FOA Nordjylland understreger, at en omstrukturering og forandring af et område, skal medføre at
Thisted Kommune er meget opmærksomme på personalet ude på arbejdspladserne. Derfor er det
vigtigt, at der investeres i medarbejdere og ledelse. Hertil at informations, medindflydelse,
medbestemmelse er i højsædet. Arbejdspladserne skal eksempelvis ikke se fremtidige
beslutninger i medierne før de selv er involveret. Hertil kommer en klar opfordring til, at der
etableres et sikkerhedsnet til arbejdspladserne, som har brug for vejledning, coaching eller
understøttelse i en evt. forandring.
Thisted kommune skal gøre alt for at fastholde medarbejderne og lederne. Derfor er det vigtigt at
have fokus på den enkelte medarbejders behov. Det kunne være i en situation, hvor man som
medarbejder skal omplaceres/flytte arbejdsplads. Her skal der sættes fokus på medarbejdernes
individuelle behov og ønsker. Det er ligeledes vigtigt, at Thisted Kommune understreger overfor
personalet, at plejeboligplanen ikke vil medføre tilpasninger ift. afskedigelser.
FOA Nordjylland opfordrer Thisted Kommune til at være meget fokuseret på evt. konsekvenser af
lukning og udvidelse af plejecentre. Først og fremmest skal der skabes tryghed for medarbejdere,
ledelse og borgere. Thisted kommune skal indtænke nuværende rekrutterings- og fastholdelses
udfordringer og hvorledes plejeboligplanen kan have positive og negative konsekvenser på den
udfordring.
FOA Nordjylland opfordrer til særlige opmærksomhedspunkter:
-

-

Medarbejdernes og ledernes arbejdsmiljø i en evt. forandringssituation.
Investering i vejledning, coaching og understøttelse i en evt. forandringssituation.
Rekruttering og fastholdelse (i øvrigt Ift. lukninger og udvidelser af plejecentre)
Lukning af plejecentre skal føre til fokus omkring transport / offentlige transport i Thisted
Kommune.
Højt informations- medbestemmelse- og medindflydelsesniveau.
Fokus på kompetencer, faglighed og opkvalificering i tråd med omstrukturering og
forandring af arbejdspladsernes funktioner og opgaver.
Fokus på Thisted kommunes egene politikker herunder politik for administration og
personale. Hvor eksempelvis vigtige emner er tiltrækning af medarbejdere og skabe
attraktive arbejdspladser.
Nybyggeri og renoveringer, - at medarbejder og ledelses perspektiver er i fokus ift. de
fysiske rammer.

På vegne af FOA Nordjylland
Jesper Hejlman Hermansen, FOA Nordjylland.
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Høringssvar vedr. plejeboligplanen
Vi mener, at Snedsted fortsat skal have et plejecenter.
Byen har stor glæde af Kastaniegården.
Der er mange foreninger i byen, som har et samarbejde med Kastaniegården – til glæde for alle parter. Skolens
elever kan blive besøgsvenner på plejecenteret. Præsten kommer og holder gudstjeneste med både organist og
kirkesanger. FDF kommer og pynter op til jul til stor glæde for de ældre. Kastaniegården er selv vært for både banko
og andre hyggelige sammenkomster for de ældre, som endnu ikke har fået adresse der.
Det betyder meget for vores ældre medborgere, at de kan se frem til at komme på et plejecenter, i den lokale
nærhed, som de kender så godt. De kan let få besøg af både venner og familie, og de kommer måske endda til at bo
dør om dør med tidligere naboer. Det er bl.a. det, et lokalt plejecenter kan.
Vi kan godt se, at Kastaniegården ikke er nyt og moderne, og tiden er nok moden til at bygge nyt. Men hvorfor bygge
nyt i Thisted, når man kan bygge nyt i Snedsted? Hvorfor skal vores borgere fra Snedsted og omegn rykkes til
Thisted? Hvorfor ikke bevare plejecentre i de byer, hvor de er i forvejen?
Vi foreslår, at man bygger et nyt plejecenter i Snedsted – til glæde og gavn for Snedsted og omegn.
Lise Bangsgaard Sørensen
Alex Krogsgaard Sørensen
Tøvlingvej 33
7752 Snedsted
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Høringssvar vedr. lukning af Solhjem Østerild
Vi fra Hunstrup og Omegns Borgerforening synes, vi er forpligtet til at give vores mening, til kende
vedr. den omtalte sag om lukning af vores lokale plejehjem Solhjem i Østerild.
Vi synes at man på Thisted Kommune, bør overveje andre muligheder, end at lukke i de små byer
og bygge stort centralt i Thisted.
Vi vil vurderer at hvis man lukker plejehjemmet i Østerild, er man et skridt nærmere på at lukke ned
i vores små samfund.
Vi vurderer at vi har et velfungerende plejehjem, som måske er tiltrængt renovering. Man kunne
også se på området, og overveje udvidelse af plejehjemmet i Østerild, med plads til flere beboere.
Beholde arbejdspladserne lokalt, og give beboerne mulighed for at få den pleje de har behov for i
nær området. Pårørende har let ved at aflægge et besøg.
Vi har stor frivillighed af grupper, som får tingene til at fungerer, der har lokal tilknytning
Vi har bl.a. en ældrekomite som sørger for at søge midler hjem til, at beboerne får dagens avis, de
arrangere fælles arrangementer af div. art.
Der er en turbus, som er drevet af midler indsamlet i lokalområdet.
Der er samarbejde med skole, kirke og andre som vi tror kun vil fungerer i små samfund, som vores
område, hvor der er stor lokal interesse.
Vi som borgerforening i oplandet til Østerild, ser gerne plejehjemmet bevaret og evt.udbygget med
flere muligheder. Så vi bibeholder decentraliseringen som var et stort emne ved sidste
kommunalvalg.
Pbv.
Finn Langballe
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I forbindelse med jeres plejeboligplan ønsker vi at give vores mening til kende i dette høringssvar.
Der står i jeres oplæg, og ganske rigtigt, at antallet af ældre borgere vokser og vokser, og at man
derfor er er nødt til at se med nye øjne på plejeboligområdet - så langt så godt. Vi er dog langt fra
enige i de løsninger, I kommer med i den forbindelse. I starten af plejeboligplanen står der, at I ikke
ønsker at ændre decentralisering i Kommunen, men det er da lige nøjagtig det, der sker når man
lukker et plejehjem i et af de mindre byer. Vi bor i Snedsted, som er kommunens fjerde største by. Vi
har et stort opland, hvor mange ældre nu sælger deres gårde, og flytter ind til Snedsted. De har ikke
noget ønske om at flytte til et "opbevaringssted" som vi vil tillade os at kalde et plejecenter med 80
pladser langt ude i Østbyen, hvor man i hvert fald ikke kan forvente besøg, hvis pårørende eller
andre skal benytte den - ofte manglende - offentlige transport.
Hvad sker der når først man lukker plejehjemmet i en by af Snedsteds størrelse? I første omgang
forsvinder masser af arbejdspladser i byen, og så går det ud over bosætningen - og hvad bliver så det
næste - det kan man jo kun gisne om, og til slut ender man med en død by, og det er selvfølgelig et
scenarie vi ikke ønsker os i Snedsted. I Snedsted har vi mange gode grunde til, at vi ønsker at
beholde et plejehjem i byen.
1. Der er masser af frivillige aktører omkring Kastanjegården. Aktivkomiteen samler op mod 90
ældre mennesker, såvel beboer som ældre ude fra byen til deres forskellige arrangementer.
2. Der er et rigtigt godt samarbejde mellem Plejehjemmet, skolen, børnehaven og andre foreninger i
Snedsted. Skolen har valghold, der sender besøgsvenner til Kastanjegården med højt humør hos
såvel beboere som elever til følge. Børnehaven kommer med forskellige arrangementer, som de
holder sammen med beboerne.
3. Spejderne er gode til at komme og lave bål og andre tiltag til stor glæde for alle.
4. Beboerne på Kastanjegården inviteres til dilletant i hallen af Snedsteds Amatørforening.
5. Tambourkorpset går runder i byen til stor glæde for beboerne, som ser med fra vinduerne med
stor glæde.
6. Vi har i Snedsted ca. 38 aktive foreninger, der hver især byder ind med noget til glæde for alle i
byen. Alle disse nævnte ting flytter ikke med til Thisted, og vi frygter for ensomme gamle i en godt
nok flot "udkant" i Thisted, men som ikke er en del af det lokalområder, de kender. Som minus kan
man vel også sige, at miljøet belastes unødvendigt af pårørendes og andres besøg med transport i bil
fra Snedsted til Thisted. Vi mener, at der sagtens kan findes plads til et nyt plejecenter i VORES BY,
hvis man tænker sig godt om, og ikke kun fokuserer på Thisted. Et godt bud kunne være på en af de
store grunde ved Snedsted Hallen, hvor der netop nu etableres både skov og sø, og hvor man kunne
drage stor fordel af samarbejde med både Snedsted Hallen, Skolen og Børnehaven.
Så kære politikere - TÆNK jer om inden I lukker og slukker for Snedsted. Det handler ikke kun om
økonomi og stordriftsfordele, men i særdeleshed også om menneskelighed og omsorg. Muligheden
for at se i retningen af et privat plejehjem er absolut til stede - der er i hvert fald ingen tvivl om
opbakningen til det her i Snedsted.
Med venlig hilsen og med håbet om, at I læser vores høringssvar
Dorthe Nørgaard og Jan Hedegaard
Rosenvænget 53
7752 Snedsted
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Høringssvar angående plejeboligplan i Thisted Kommune
Som ejer af villa på Gyvelvej 9 i Thisted, er vi bekymret omkring det store byggeri af
plejecenter ved Vibedal til yderligere 60 beboer i et rekreativt område.
Området er en naturperle for Thisted Østby, som dagligt benyttes af dagplejer,
Rolighedsskolens elever (udeskole), motionister og andre som dagligt nyder området med
udsigt ud over fjorden og udsigten til Mors.
”Den Blå Løber” er en samlet betegnelse for den bynære indsats i Thisted, hovedbyen ved

Limfjorden. Det er en rekreativ forbindelse, et aktivitetsbånd, der forbinder en række spots
i Cold Hawaii Inland spots i Thisted, fra Dragsbæk og til Synopal Havn.
Strækningen mellem Silstrup Hoved og Eshøj udgør samlet 6,7 kilometer. I de kommende
år vil vi i flere etaper arbejde med at skabe bedre adgang til fjorden og en række rekreative
frirum for alle.
Denne beskrivelse er taget fra Thisted kommunes egen beskrivelse af området.
Det er slet ikke i harmoni med forslag om byggeri af plejecenter og handicapboliger i
området.
Etablering af den nye kabelpark, som er unikt placeret, vil drukne i dette byggeri.
I forbindelse med byggeri af plejecenter og handicapboliger, vil der blive øget transport
af plejepersonale, øget transport til forplejning og transport at beboer.
Alt den trafik skal foregå via Fårtoftvej, som i dag allerede er belastet.
I forbindelse med at Thisted by er udvidet mod øst. Ydermere er Fårtoftvej en skolevej til
Rolighedsskolen. I andre større byer vil man af miljøhensyn have ledet trafikken ud af
midtbyen, her i Thisted vil der blive yderligere tryk på trafikken igennem midtbyen, som
allerede i dag er hårdt belastet.
Derfor vil en placering ved større indfaldsveje til byen være at foretrække. Derfor foreslås
der en placering af ældrecenter i forbindelse med Dragsbæk Centret og Handicapboliger i
Thyparken. Hvor Sundhedshus, Thyhallen og Thyværkstedet kan nås i gåafstand.
En udbygning af bestående ældrecentre i lokalområderne Snedsted og Østerild vil dog
være at foretrække, for at bibeholde den decentrale struktur, både for beboer, pårørende
og plejepersonale.
Som evt. bruger, at dette nye ”industriplejehjem” vil det være at foretrække beboelse i
mindre enheder.
Med håb om at Thisted Kommune vil være en grøn kommune mellem hav og fjord,
attraktiv for nuværende og tiltrække nye borgere.

Med venlig hilsen
Birthe og Mogens Jensen
Gyvelvej 9, 7700 Thisted
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Til Thisted kommunes politikere.
Vi vil gerne takke et vældig fint stykke oplæg til ældreboligplanen for Thisted kommune.
Vi er dog meget skuffede over at planen indebærer lukning af Østerild og Snedsted plejehjem.
Snedsted var ved kommunesammenlægningen udset til at skulle være en af de store byer (hvilket den dog også
er) men hvis plejehjemmet bliver lukket trækker det i den grad i den anden retning.
De ældre borgere i byen og omegnen får langt til det nærmeste hjem. Deres venner som er på deres alder vil få
meget svært ved at komme på besøg. Først med tog og dernæst med bus til Vibedal.
Den meget velfungerende aktivgruppe der er tilknyttet Kastaniegården bliver også tabt defølger ikke med. De
pensionister der plejer at komme til Kastaniegården kommer til at mangle et sted at komme.
Skolen, børnehaven og dagplejen har deres faste gang på Kastaniegården det hår også tabt.
Beboerne har meget fornøjelse af dette.
Hvis der skal bygges nyt kunne der jo høres onde nærmeste naboer evt. vil sælge så der kan komme en større
grund.
Håber det bliver meget nøje set på i forhold til plejeboligplanen.
Hilsen fra
Jytte og Marthinus Jeppesen
Rosenvænget 57
7752 Snedsted
Sendt fra min iPad
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Østerild den 10.5.2022
Høringssvar fra Personalet på Solhjem
Vi er opmærksomme på at det gamle Solhjem ikke er bygningsmæssigt eller arbejdsmiljømæssigt lever
op til fremtidige brug.
Vi foreslår at Solhjem byggeri fra 2003 - 2004 kan laves om til seniorboliger ligeledes kan Trye også idet
det ikke er økonomisk bæredygtig med plejecentre på 20 boliger.
Geografisk føler vi ikke at vi er tilgodeset i område Nord med afstand fra Thisted ligesom de er i Midt og
Syd i forhold til placering af plejecentre.
Det er uforståeligt hvor der indenfor de næste 12år skal I bygges et Plejecenter på op til 65 pladser i
Hanstholm, da dette ikke medfører Centralisering i Område Nord.
Vi foreslår at der bygges et Nyt Plejecenter Nord i Østerild, da Østerild er Midt pkt. på boblen Nord i for
hold til plejeboligplanen.
Tilbygning til Plejecenter Nord kan foregå ved at bygge til Solhjems fløj fra 2003 - 2004 og opkøbe
gamle faldefærdige huse langs Porfyrvej eller på en byggegrund i Østerild området.
Med Venlig hilsen
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Til den dette måtte vedrøre.
Kommunens plan om at udbygge den nuværende Vibedal grund yderligere, mener vi ikke er en god ide og den
strider også mod kommunens egen lokalplan 359 O-40 2020, hvor området er udlagt til rekreativt område, som
led i en en attraktiv beboer strategi for området.
Der allerede på trods af denne plan bygget et plejehjem og Cold Hawaii anlæg.
Dette har allerede medført en markant forøgelse af trafik og en endnu større udbygning vil også forøge trafiken
med min 100 %.
Faktisk er Vibedal grunden det eneste grønne rekreative område langs hele Thisted by kystlinje med udsigt til
Mors. Bygges der også her er der ikke flere åbne grønne områder fra hotel Limfjord til Eshøj.
Det vil unægteligt være et stort tab for ca. halvdelen af Thisteds beboer, som er bosat i Østbyen.
Vi syntes at den gave at Thisted ligge ved fjorde og det skal komme de mange til gode og ikke kun de få der har
bolig mod fjorden.
Det er en daglig nydelse at kunne gå og cykle langs Fårtoftvej og nyde dette åbne område og se årets gang.
Desuden er det et tilholdelses sted for både agerhøns og rådyr, hvilket en absolut charme at have i dette grønne
område, som er i udvikling med mange nye huse, børnehave, skoler mm og skal stadigt gerne være atraktivt for
nye tilflyttere.
Vi mener det er en meget dårlig ide at placere yderligere byggeri på Vibedal grunden og at der findes andre langt
mere fordelagtige placeringer for noget sådant byggeri.
Her skal blot nævnes Thyparken, Lerpyttervej mm.
her er der tillige let adgang til hallens faciliteter samt offentlig transport.
Vi vil gerne bede kommunen forholde sig til sin egen vedtagne lokalplan og genovervejer, om der ikke er andre
mere hensigtsmæssige placeringer til det byggeri, som vi er enig i er nødvendigt.
mvh
Hanne og Bjarne Brodersen
Gyvelvej 11
7700 Thisted
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Hermed indsendes høringssvar på vegne af FDF Snedsted.
FDF Snedsted har i mange henseender samarbejdet med beboerne på Kastaniegården i Snedsted. Dette har en
meget positiv effekt for både de ældre og FDF'erne.
FDF har besøgt Kastaniegården i forbindelse med Kastaniegårdens telt-uge, hvor børn og ældre har hygget sig
sammen om bålmad. Herudover producerer FDF juledekorationerne til alle beboerne i december måned. I
forbindelse med FDF's byløb bruges området ved Kastaniegården som regel med en post, så de ældre beboere kan
følge med i løbet inde fra varmen. Alt dette vil ikke være en mulighed i fremtiden, hvis Kastaniegården lukkes.
Vi vil gerne opfordre til at der bygges nyt plejecenter i Snedsted til 50-60 beboere. En mulig placering kunne være på
hjørnet af Snedstedvej/ Brandbakken, med mulighed for tilkøb af jord. Her vil plejehjemmet være centralt placeret
ved Kirken, skolen,tæt på byen og med dejligt udsyn både til byen og til marker med heste. Vores overbevisning er
at det helt sikkert ikke bliver dyrere at bygge i Snedsted end i Thisted, og her er der fortsat mulighed for nærvær og
være i et kendt område.
Med venlig hilsen
På vegne af FDF Snedsted
Formand Laila Tousgaard Kjær
tlf. 21640058
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Høringssvar til
plejeboligplanen
15 05 2022

Først – stor ros til Thisted kommune for, med rettidig omhu, at have præsenteret plejeboligplanen 2022 –
2034.
Et langt henad vejen solidt og professionelt stykke arbejde vil jeg mene.
Men mht demensområdet og i sædeleshed det fremtidige behov for skærmede-enheder/pladser er jeg
helt uenig.
Det fremgår af planen, at man vil nedlægge 14 skærmede pladser på Vibedal og bygge 9 nye skærmede
pladser
på Sct. Thøgersgård.
Dette vil ske 2022 til 2024.
Altså vil der i perioden 2024 til 2034 (ti år) i Thisted kommune være fem/5 skærmede pladser
‘mindre’ end i dag, hvor der er 76 skærmede pladser til rådighed.
14 på Vibedal i Thisted, 34 på Fjordglimt i Sennels og 28 på Sct. Thøgersgård i Vestervig.
Man bibeholder Fjordglimt og Sct. Thøgersgård som de to demenscentre i kommunen.
Begge centre er bygget i midt nittentresserne, men ganskevist renoveret hen ad vejen.
Giver det stof til eftertanke? Ja bestemt!
Endvidere er det i direkte modstrid med anbefalingen i den af kommunen bestilte PwC Consulting’s
analyse af social- og
sunhedsområdet i Thisted kommune af 31. april 2020, hvor det anbefales:
“Etablering af et større plejecenter på demensområdet.
Thisted vil som nævnt få flere af de ældste ældre frem mod 2030 – der vil forventelig ske en fordobling af
antallet af
ældre over 80 år i denne periode.
Det vil samtidig betyde, at kommunen får flere ældre med demenssygdomme.
Aktuelt har kommunen tre plejecentre, som har demenspladser. Borgere med demens kræver
specialiseret pleje
og i lyset af det stigende antal ældre og de parallelt stigende udfordringer med at få uddannet personale,
anbefales det,
1
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at samle demenspladserne på en større institution og hermed også etablere et videnscenter på
demensområdet.”
Denne anbefaling vælger Thisted kommune helt at se bort fra, og bibeholder 2/to ‘mindre’ institutioner fra
omkring 1965.
I plejeboligplanen skriver Thisted kommune faktisk også selv:
“Samtidig lider flere og flere ældre af ‘svær’ demens – eller har fysiske og psykiske udfordringer. Det stille
krav til de
ansattes kompetencer.”
Lidt fakta fra alzheimerforeningen:
“Mange er berørt af demens. Ca. 1 gang i timen bliver et menneske diagnosticeret med demens. Hver 3.
time dør
en dansker af en demenssygdom. Det estimeres at 90.000 mennesker lever med demens, mens knap
halvdelen af
befolkningen er eller har været i berøring med demens som pårørende, bekendt, fagperson, frivillig eller
via uddannelse.
Heraf ca. 400.000 nære pårørende.
Der bor 806 mennesker på eller over 60 år med en demenssygdom i Thisted kommune. Om fire år vil der
være 905 og i 2030
vil der være 1044.
Flere end 3.500 borgere i Thisted kommune er nære pårørende til et menneske med demens.
I Thisted kommune bor 474 mennekser på plejehjem. 80 % af disse – svarende til 379 – har eller formodes
at have en demenssygdom.
Antallet af demenspatienter på plejehjem vil stige til 425 allerede om 4 år og i 2030 vil der bo 491
demenspatienter på plejehjem
i Thisted kommune”.
Det er jo tal, der taler for sig selv; og er ganske bekymrende.
Samtidig kan man læse, at antallet af borgere på venteliste til en skærmet plejebolig er stigende i nogle
kommuner.
Endvidere står kommunerne i dag overfor nye og anderledes problemer, som igen kræver fokus på
behovet for skærmning.
Nu handler det dels om, at afskærme andre beboere, herunder i særdeleshed beboere med alzheimers
mod en voldsom højtråbende
og tiltider direkte aggressiv og voldsom adfærd, som kan opstå hos borgere med FTD (frontaltemporal
demens) og BPSD ( belastende
adfærd og psykiatriske symptomer ved demens).
2
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I antal udgør denne gruppe fortsat kun en lille andel af kommunernes demente borgere, men
resourcemæssigt er der tale om
en betydelig udfordring både fagligt og økonomisk.
Alt ovennævnte gør, at jeg simpelthen ikke forstår, at Thisted kommune bevæger sig ud ad en vej, hvor
man frem til 2034
vi have 5/fem skærmede boliger *mindre*, end hvad man har i dag.
Men – direktør for social-ogældreområdet i Thisted kommune Tue von Pohlmann sagde på
borgermødet om plejeboligplanen,
som blev afholdt den 21. april i Teutonersalen; noget i retning af, at nye tilkomne moderat til svært
demente jo sagtens kunne
blive passet og plejet på almene somatiske plejecentre.
Ingen problemer! Mener han altså.
Heldigvis for de demente og deres pårørende er det et synspunkt, som han, mener jeg, står noget alene
med også blandt
fagprofessionelle.
Og – ja så er plejeboligplanen jo slet ikke vedtaget endnu!
Håbet lever!

Med venlig hilsen
Erik Ladefoged
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Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
Sendt pr. mail til skb@thisted.dk
Høringssvar vedr. ”Forslag til Plejeboligplan 2022 – 2034, Thisted Kommune”
Som beboer i området vil jeg gerne bakke op omkring, at der sker en udbygning af det nuværende
ældrecenter Vibedal og senere én placering af en ”Ny Handicapinstitution” i Thisted Kommune.
Jeg har selv haft en pårørende som har boet på Vibedal i seks år, hvor jeg oplevede, hvor vigtigt det var, at
man var i gode og skønne omgivelser – det havde/har både beboerne og de pårørende meget ud af – tænk
sig, at man på sine gamle dage og sidste leveår - kan opleve og være i nærheden af grønne områder og
fjorden og opleve vandet på tætteste vis, det er da en livskvalitet.
Jeg er selv en del af Grundejerforeningen Rolighed, idet jeg bor her – MEN jeg må sige at Foreningens
tilgang til Plejeboligplanen og placering af ”Ny Handicapinstitution” og dermed den indsendte
høringsskrivelse fra Grundeejerforeningen Rolighed, oplever jeg værende meget ensidig og derfor tager jeg
KRAFTIGT afstand fra dens indhold.
Grundejerforeningen består af 284 grundejere, hvoraf 57 – svarende til 20% af medlemmerne - var mødt
op til generalforsamlingen den 26. april 2022.
37 af disse – svarende til 13 % af det samlede antal medlemmer - stemte for, at de skulle udfærdiges et
høringssvar til Thisted Kommune, hvilket man må sige er en lille procentdel af beboerne i
Grundejerforeningen Rolighed’s område.
Det er absolut et aktiv for vores del af byen - netop at udbygge Vibedal og placere en ”Ny
handicapinstitution” – ligesom det må siges at være rettidig omhu, at begynde og tage stilling til, hvor i
Thisted Kommune, der skal være en udbygning af ældrecentrene – der kommer flere ældre det ved vi og
Thisted by, er der, hvor der bor flest borger. Det kan derfor kun være en fordel for vores nærmiljø i Østbyen
at har vi institutioner m.v. i vores nærområde – det har vi lige så meget brug for, som man har i de mindre
lokalsamfund rundt i Thisted Kommune.
Vil man udvikling i Thisted By, må man udnytte de muligheder vi har – og hvis man ønsker større grønne
område uden bebyggelse omkring sin bolig – er det på landet man må bo og ikke i byen.
At der skulle blive beboerflugt fra området, hvis der sker en udbygning af Vibedal og ligeledes at der
opføres en ”Ny handicapinstitution” – må vist betragtes, som ”en sang fra de varme lande”.
Når alt kommer til alt - drejer det her sig om – og det må jo ikke nævnes – UDSIGT – og det mener jeg
ikke man har betalt for, da man i sin tid købte en grund i denne del af Østbyen i slutningen af 70’erne og
begyndelse af 80’erne – det skal nævnes, jeg har selv boet her i over 40 år.

ENDELIGT:
”Alle vil rigtig gerne have vindmøller – MEN ikke i min baghave og da slet ikke i min forhave.”
Thisted den 15. maj 2022
Indsendt af:
Vibeke Broen Jensen
Gyvelvej 35
7700 Thisted
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Høringssvar til
Plejeboligplan 2022 – 2034
Thisted Kommune.

Inddeling af Thisted Kommune i 4 områder.
I analysen af befolkningsudviklingen (80+) udarbejdet af forvaltning inddeles kommunen i 4
områder. Det giver god mening for de områder, hvor der er et vis samspil imellem de enkelte
bysamfund. Østerild & omegns borgerforening mener Imidlertid ikke at område Nord er et
sammenhængende område. Området spænder fra Klitmøller i vest, Nord over Hanstholm til
Bulbjerg/Feggesund i øst, Med en sydlige afgrænsning nord om Thisted. Et stort geografisk område
med begrænset samspil mellem nogle af bysamfundene. Her hos os i Østerild har vi et godt samspil
med Hannæs, samspillet med Hanstholm er ikke eksisterende, og med udlægget fra forvaltningen
bliver de nærmeste plejecenter i Frøstrup, Hanstholm og Sennels, dette er et stort område hvor de
ældre borgere bliver tvunget til at fraflytte, sige farvel til nærer bekendte og vante omgivelser efter i
langt liv i området.
Decentral struktur contra store plejecentre.
Borgere, som visiteres til en plejebolig, efterspørger for de flestes vedkommende en plads tæt på det
område vedkommende har boet i, har relationer til og bekendte i. Samme borgere tænker i den
forbindelse ikke på størrelsen af centrene. At flytte ind på et plejecenter er en stor forandring for de
fleste, En decentral plejecenterstruktur er forudsætningen for, at Thisted Kommunes politik for
voksnes og ældres velfærd kan gennemføres, med den geografi Thisted Kommune har, hvor en
væsentlig del af borgerne bor i mindre bysamfund, forvaltning ligger dog ikke op til at
decentralisere plejecenterstrukturen idet den vil nedlægge et velfungerende men dog slidt
plejecenter i Østerild og flytte flere ind til Thisted og Hanstholm. Befolkningsudviklingen (80+)
viser et forventeligt øget behov for plejeboligpladser. Disse pladser bør i videste mulige omfang
placeres/tilbygges de små centre, for at imødekomme ønsket om større enheder. Samtidig bør TK
finde måder at lede og drive de mindre centre på, så de såvel fagligt som økonomisk kan måle sig
med de store centre. Evt. via samdrift af flere centre, som geografisk danner naboskab. Den
udfordring bør Thisted Kommune tage på sig, frem for blot at henvise til konklusionerne i en PWCrapport. Det er svært at se den decentrale linje i denne sammenhæng. Det har mere karakter af, at
Østerild må miste, for at der kan komme større enheder i Thisted og Hanstholm. Der må kunne
findes en anden løsning her. Omkring Solhjem ligger der jo allerede mange mindre ældre/enligvenlige boliger. Her må kommunen sammen med lokalbefolkningen i Østerild kunne udvikle/finde
på bedre løsninger, lokalbefolkningen i Østerild er klar til at indgå en dialog med Thisted kommune
for at finde disse løsninger, samt vi (Østerild & Omegns Borgerforening) på vegne at byen allerede
nu kan indsende forslag til at udvikle byens plejehjem.
Midlertidig plads/straksplads.
Alle centre bør have en eller flere lejligheder/stuer, som kan bruges som midlertidige pladser til
•
•
•
•

afklaring af behov for hjælp/bolig.
aflastning af ægtefælle eller pårørende i en kort periode.
genvinde færdigheder efter sygdom eller et hospitalsophold.
at få ekstra pleje og omsorg i livets sidste fase.

135

Disse lejligheder bør ikke kun placeres centralt, men derimod følge den decentrale struktur i øvrigt.
Alle 4 forhold løses bedst i borgernes nærmiljø, tæt på og i samspil med pårørende, bekendte evt.
familie. Der vil sikkert komme tilfælde af svære sygdomsforløb, efter hospitalsophold, som kræver
en meget/højt specialiseret indsats, så vi anerkender et behov for centrale pladser, der kan servicere
disse. Men ikke alle forløb er lige komplekse, så rigtig mange kan klares i borgernes hjem eller
decentralt på plejecentrene ved kortvarige ophold i de midlertidige lejligheder/stuer. Der er vel i
øvrigt også grænser for, hvor svære sygdomstilfælde hospitalerne må hjemsende folk med/overlade
til kommunal efterbehandling. Et område, der vel endnu ikke er endelig fastlagt/aftalt mellem
kommuner og regioner.
Generelt.
En væsentlig begrundelse for at familier vil bosætte sig i området er, at der er varige
arbejdspladser i området. I Østerild står vi nu overfor at skulle miste et antal arbejdspladser og dette
vil jo selvsagt gøre det mindre attraktivt at bosætte sig her i byen. For familier med børn
kommer der så muligheder for børnepasning, skole, fritidsaktiviteter mm. Alle ønsker sig mulighed
for dagligvare indkøb osv. Og hvis det bliver mindre attraktivt at bosætte sig i byen/området, vil det
betyde færre børnefamilier, og så starter lavinen med lukning af skole, pasningsmuligheder for små
børn og fritidsaktiviteter, igen mister byen arbejdspladser og det bliver endnu mindre attraktivt at
bosætte sig i byen/området, til slut ser vi en nedgang i omsætningen hos vores dagligvarer
forretning og også denne lukker, Derfor bør kommunen placere sine aktiviteter/virksomheder så
bredt eller decentralt i kommunen som det er muligt, uden selvfølgelig at tabe fornuften. Igen
begrundet i kommunens geografi med aktive bysamfund af forskellig størrelse spredt over hele det
kommunale landskab.
Indsendt af
Østerild & Omegns Borgerforening,
Troels Kristoffersen
_________________________
Steen Lauritsen
_________________________
Asuka Leen Verduijn Pujol
_________________________
Tanja Rosenkrantz Mose Kristensen
_________________________
Tina Rosenkrantz Jensen
_________________________
Formand for foreningen
Troels Kristoffersen
Mejerivej 9, Østerild
7700 Thisted
Osterildborgerforening@gmail.com
20737359
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Forslag til bevarelse / tilbygning af Østerild plejehjem ”Solhjem”
Østerild og omegns borgerforening i samarbejde med borgere i og omkring Østerild fremsender hermed forslag og idéer til bevarelse og evt.
tilbygning /nybyg af byens plejehjem.
Idet kommunen har berette at der ikke er udvidelses mulighed for plejehjemmet i Østerild, vil vi fra byens side fortælle kommunen at det er der, på
Porfyrvej lige nord for plejehjemmet ligger ikke mindre end fire ejendomme som godt kunne nedrives og dermed ligges til plejehjemmet dette vil give
plads til at udbygge lejligheder i forlængelse af den bygning der blev bygge i 2007, samt give plads til en skøn have / park hvor naturen som ligger lige
udenfor byen kan implementeres eller hvor blomsterne skønne dufte kan nydes til en frisk kop kaffe / the, i skrivende stund har vi tilsagn fra ejerne af
tre af de fire ejendomme at disse kan opkøbes til formålet (fremgår af luftfotos nedenfor i dette dokument)
Derudover kan vi berette om et antal huse på hjørnet af Mejerivej og Østerild Byvej, der på samme måde kan nedrives og sammenlægge med det
formål at bygge et nyt ældrecenter igen her vil der være mulighed for at tilknytte en have / park hvor man samtidig kan forbinde Østerild å til Have /
parken så vandets beroligende rislen kan nydes.
Ydermere kan vi med stor fordel foreslå at udstykke til et nyt ældrecenter bag ved købmanden her vil der kunne tænkes stort og mulighederne er
mange
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Plejehjemmet i dag (Østerild By, Østerild 82i)
Plejehjemmet der ligger på grunden Østerild By, Østerild 82i som
er 3416 m2, her på grunden er der ikke plads til at tilbygge det
eksisterende plejehjem
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Østerilds borgeres forslag nr.1
Østerilds borgere vil foreslå kommunen at opkøbe de fire
ejendomme, der ligger nord for plejehjemmet disse fire
ejendomme er nu udlejnings huse og de er samtidig ikke alt for
pæne at se på i bybilledet, Østerild borgerforening har prøvet
at komme i kontakt med ejerne og det er lykkes med tre af
ejendommene (markeret med rødt) ejerne af disse ejendomme
er villige i at indgå et salg med henblik på nedrivning og udvide
grunden til plejehjemmet det drejer sig om Østerild
borgerforening her i skrivende stund ikke kunne komme i
kontakt med ejeren af Porfyrvej 13 (markeret med blåt)
grundene er følgende.
•
•
•
•

Porfyrvej 11 Østerild By, Østerild 1r (885 m2)
Porfyrvej 13 Østerild By, Østerild 1l (400 m2)
Porfyrvej 15 Østerild By, Østerild 1g (989 m2)
Porfyrvej 17 Østerild By, Østerild 82ah (267 m2)

Dette vil medføre at grunden til plejehjemmet kan udvides
med 2141 m2 og give et samlet areal på 5557 m2 og dette vil
muliggøre en udvidelse af plejehjemmet
Kunne Porfyrvej 13 samtidig opkøbes og nedrives til formålet
kunne hele hjørnet at Porfyrvej og Rubinvej bruges til formålet
med yderligere 400 m2 altså samlet 5957 m2 samtidig kunne
den gamle bygning af Solhjem nedrives idet den ikke er
tidssvarende eller evt. ombygges til lejligheder til ægtefælder
til borger der bor på plejehjemmet.
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Østerilds borgeres forslag nr.2
Bagved byen købmand har byen tidligere anmodet om at få
udstykket jord til bolig bebyggelse dette er dog ikke
imødekommet, og vi vil derfor foreslå kommunen at bygge et
nyt og tidssvarende ældrecenter her, det vil være nemt for
beboerne at komme til indkøb samtidig med at der er en bus
holde plads her ved Østerild Byvej, her er der ikke nogen
begrænsning for løsninger idet der er åbent landskab ca. 420
meter mod nordvest dette jor er nu udlagt som landzone og
bruges primært til afgræsning for heste.
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Østerilds borgeres forslag nr.3
På hjørnet af Mejerivej og Østerild Byvej ligger tre ejendomme
som også er triste at se på i bybilledet den ene er den gamle
slagter forretning disse tre ejendomme indstiller byen også til
at kunne rives ned og bruges til en stor ny byggegrund til et ny
ældrecenter herfra er der 345 meter til købmanden og 170
meter til busforbindelse derudover vil Østerild å løbe langs
med grunden hvor der vil kunne laves en park langs hvor man
ville kunne nyde sin kaffe og lytte til vandet rislen, grundene er
som følger
•
•
•

Mejerivej 2 Østerild By, Østerild 2i (7090 m2)
Østerild Byvej 87 Østerild By, Østerild 2e (916 m2)
Østerild Byvej 89 Østerild By, Østerild 24c (380 m2)

Disse grunde på billeder indrettet i rødt og vil give en
byggegrund med et samlet areal på 8386 m2

Østerild by og den beboer vil med disse forslag vise at vi vil
beholde vores plejehjem og af vi er villige til at indgå en dialog
med kommunen for at finde en løsning der gør at vi i byen kan
behold plejehjemmet og de arbejdspladser dertil hører
Indsendt af Østerild og omegns borgerforening på vegne at
Østerild by og dennes beboer
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Østerild & Omegns Borgerforening har i samarbejde
med Aktiv komité på solhjem indsamlet underskrifter
mod lukning af plejehjemmet ”Solhjem” i Østerild
Vi indsender hermed 242 underskrifter imod en evt.
lukning,
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Snedsted, søndag d. 15. maj 2022
Høringssvar vedrørende plejeboligplanen

I mange år har der i Snedsted været et aktivt og rigt ældre- og seniorliv. Byen er et attraktivt
sted at blive gammel, da der findes mange forskellige aktiviteter, som man kan deltage i.
Snedsted Hallen er et samlingspunkt for senioridræt, der fremmer trivsel og sundhed blandt
de ældre. Kastaniegården er et plejecenter, der er samlingspunkt for ældre beboere og
borgere og rigtig mange frivillige, der alle har deres daglige gang på centeret – dels for at
fremme egen trivsel, men også for at fremme beboernes trivsel. For både Snedsted Hallen og
Kastaniegården gælder det, at der er frivillige, der gør et stort arbejde for at give de ældre
borgere en god tilværelse. Det, at der er flere samlingspunkter for ældre i byen gør, at ældre
fra byen og et stort opland bliver eller flytter til byen. Lige nu er Snedsted et samlingssted for
stort opland fra Stenbjerg i vest til Vilsund i øst. Derfor er vi bekymrede for, at man i
plejeboligplanen vil lukke et meget vigtigt samlingspunkt, Kastaniegården, hvilket vil få store
langsigtede konsekvenser for Snedsted Hallen, byen og hele Midtthy, da byen bliver et langt
mindre attraktivt sted for ældre mennesker.
Vi håber, at der er politisk velvilje til at bevare et fremtidssikret plejecenter i Snedsted. Et
fremtidssikret plejecenter i enten de eksisterende eller nye rammer. Det vil sikre, at Snedsted i
fremtiden også vil være en by, hvor det er godt at tilbringe sit ældreliv.

Med venlig hilsen
Poul Nørgaard Larsen

Morten Melgaard Krabbe

Formand, Snedsted Hallen

Næstformand, Snedsted Hallen
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Jeg er ikke ret god til at formulere mig, politiker bliver jeg aldrig.
Jeg er sikker på, at der ligger utroligt mange timer, og udelukkende gode intentioner, bag jeres arbejde med
plejeboligplanen.
Alligevel vil jeg med nedenstående gerne fremlægge mine sysnpunkter ifb. med at Kastanjegården skal nedlægges.
Når der tales om udkants-Danmark, får det nærmest Vestjylland, og andre landsdele der ligger langt fra København,
til at fremstå som et uland.
På samme måde føler vi, der bor udenfor Thisted, os ofte, som mindre værd, når der lukkes skole og plejehjem, for
at samle det hele i Thisted.
Bliver det vitterligt billigere at centralisere ældreplejen, og lave et stort plejehjem i Thisted, fremfor at modernisere
Kastanjegården?
Kan de samme penge ikke bruges på at modernisere de 3 plejehjem, der er i spil, så man bl.a.
-Opretholder et godt niveau for ældreplejen.
-Ikke fjerner de ældre fra byerne, hvor de har levet det meste af deres liv, og hvor de føler sig trygge.
-Undgår landsby-døden.
Jeg er bekymret for at ældre risikere at "bliver væk" i mængden på store plejehjem.
Min mormor døde for nyligt.
Det sidste år boede hun på Kløvermarken i Koldby, der var hun rigtigt glad for at være.
Hun havde dog Kastaniegården som 1. ønske, men der var nogen, der var før hende på ønskelisten, så derfor blev
det Kløvermarken.
Inden der blev plads til hende der, boede hun i 3-4 måneder på Kristianslyst.
Da hun blev fortalt, at hun skulle bo der, blev hun SÅ ulykkelig, for hun havde aldrig hørt noget godt, fra dem hun
kendte, der havde boet der.
Hun følte sig helt ene og forladt, selvom hun dagligt fik besøg af familien.
Og hun trak sig helt ind i sig selv, talte næsten ikke, og var slet ikke til at kende.
Herefter var hun i nogle måneder på Dragsbækcenteret.
Her blev hun behandlet rigtigt godt, men var stadigt meget ked af at skulle bo i Thisted.
Da der blev plads til hende i Koldby blomstrede hun på få uger op igen, og pludseligt havde vi den gamle Ragnhild
tilbage.
Her, i en lille by, tæt på naturen, følte hun sig meget mere tilpas.
I jeres undersøgelse står der at det ikke er muligt at udvide Kastanjegården.
Jeg kender Lis Pedersen, der bor i Hovedgaden 10, og jeg tænker at hun muligvis gerne vil sælge.
Derudover er der et større græsareal nord for Hovedgaden 10, der også kan benyttes?
Der er et stort netværk af frivillig der er tilknyttet Kastanjegården.
Et tilsvarende antal skal findes i Thisted, for at arbejdsbyrden for de ansatte ikke skal blive større.
1
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Jeg håber at dette vil være med til at få jer til at genoverveje lukningen af Kastanjegården.
Sammen med skolen og hallen i byen, har det altid været en af grundstenene i Snedsted.
Hvis Kastanjegården lukkes, vil det efterlade et stort tomrum i vores by.
-------------------Flemming Nielsen
Lunegårdsvej 27
7752 Snedsted
&
Thomas Nielsen
Lunegårdsvej 27
7752 Snedsted
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Høringssvar vedr. potentiel byggeri af plejehjem ved Vibedahl.
For 4 år siden valgte jeg at tage springet og flytte til Thy sammen med min kone.
Jeg kendte ikke meget til Thy eller Thisted inden da, men jeg var ikke i tvivl om at Thy var noget for mig.
Plads, luft og lange horisonter var noget at det jeg faldt for ved Thy.
Thisted Østby kan noget helt særligt med fjorden så tilgængelig. De brede vidder og kigget ud over fjorden,
som møder en når man går langs Fårtoftevej ved Vibedahl området er noget helt særligt.
Jeg håber virkelig Thisted kommune vil tage beliggenheden af det nye plejehjem til overvejelse og ikke
placere det i ved Vibedahl.
Et sådant byggeri vil ødelægge det helt særlige, som Thisted Østby kan.
Her er man nemlig en del af Thisted by samtidig med at man har naturen og fjorden så tæt inde i sin
hverdag.
Med venlig hilsen en tilflytter, som elsker Thy og Thisted Østby især. Pas nu på med ikke at ødelægge
noget helt unik, som de åbne marker tæt på by nu engang er.
Jonas Roldsgaard
Gyvelvej 15

1
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Indsigelse mod Thisted Kommunes planer om byggerier på Vibedal-grunden

Til Thisted kommune

Vedrørende principbeslutning om at bygge handicapinstitution og plejehjem i området nord og nordvest for
Vibedal.

Vi vil som borgere gerne komme med kommentarer til den af kommunen vedtagne principbeslutning.

Vi kan ikke forstå, at vi som borgere ikke på noget tidspunkt har haft mulighed for at indgive høringssvar
eller deltage på møder i forbindelse med ændring af lokalplanen med mulighed i forbindelse med
kommunens ønske om at bygge boliger/døgninstitutioner m.v.

Da vi ønskede at flytte tilbage til Thisted, var det primært for at komme tilbage til nærområdet, hvor der
skete udvikling til gavn for alle. Vi ønskede netop at købe hus i Østbyen, hvor der var grønne og rekreative
områder.

Kommunen har gennem de sidste år ”brandet ”kommunen som
”Thy til natur” , ”Thy til nærvær”, ”Thy til åbne vidder”, ”Thy til sundhed” m.v. Ene af gode ting. Ved at
bygge netop på de pågældende områder, så holder kommunen ikke fast i sine brands.

Kommunen har netop bygget Cold Hawaii Inland. Et fantastisk byggeri og område, med rekreative
bygninger. Dette er bygget til gavn for alle borgere i kommunen, alle slags turister som kommer langvejs
fra m.v. Dette er samtidig et sted som mange misunder os, og som vi i dag er stolte af at vise frem til alle.

I den seneste uge har en klasse fra Rolighedsskolen været forbi området for at snakke om biodiversitet. Vi
talte med læreren og nogle af eleverne. De gav udtryk for, at de syntes, at det var meget ærgerligt, hvis
området skal bebygges. De kommer der på alle årstider og studerer området, dyreliv (harer, rådyr, fugle
m.v.) markerne osv.
1
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Vi har tidligere boet på Frederiksberg, hvor vores åndehuller og rekreative områder var Søndermarken,
Frederiksberg Have, Kongens Have m.v. Steder der betød, at man kunne ”trække stikket” og nyde roen,
stilheden og ikke mindst den smukke natur gennem årstiderne.

Vi var til mødet i Teutonersalen på Gymnasiet, og vi kunne der forstå, at der var flere fra
kommunalbestyrelsen, der ikke havde været forbi og set området, men i stedet kun kørt forbi på Fårtoftvej.
Håber virkelig at kommunalbestyrelsen vil afsætte tid til at besøge området og se hvilken perle kommunen
er i besiddelse af, og give os alle i Østbyen en mulighed for at lave det til et rekreativt område som
besluttet i lokalplanen i 2006.

Kunne også på det opgældende møde forstå, at det var det eneste sted, som byggerierne kunne bygges
på. Vi mener, at kommunen er i besiddelse af andre byggegrunde. Kommunalbestyrelsen har således
truffet beslutningen på et forkert grundlag.

Dette kunne for eksempel være i området omkring Thy Hallen, hvor også beboerne på
handicapinstitutioner hver dag kan gå over til Thyværkstedet i stedet for at blive kørt, der er
genoptræningsmuligheder, terapibassin, tættere på byen, og man ødelægger ikke dynamikken i en
voksende bydel.

Håber virkelig at kommunen vi give borgerne medindflydelse på vores bydel og på den måde sikre
udvikling, som er i alles interesse.

Med venlig hilsen

Birgitte og Leif Mæng
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Hej.
Jeg klarer over lukningen af plejehjemmet Kastaniegården i Snedsted.
De stuer / lejlighed har den størrelse nu, som i vil bygge nyt af. Og med at bygge nyt, vil blive 3 gange dyrere i
materialer. Og i de sidste mange år har der ikke blevet vedligeholdt på bygningen.
Og med et stort plejehjem, der kommer de ældre ikke til at kende hinanden som de gør i Snedsted, og de kan heller
ikke lugte den gode daglig mad som bliver lavet på en lille plejehjem. Og så får de heller ikke så meget besøg af de
ældre venner som de har, som lige har en halv time, som de lige bruger på at smutte forbi på besøg. Fordi der ikke
er så god offentlig transport som er blevet beskåret en. Og så har Kastaniegården også en godt sammen arbejde
med både Snedsted skole, børnehaven og de andre af de 38 klubber i byen. Og de mange frivillige som er i Snedsted
til Kastaniegården Vil jo heller ikke følge med til Thisted.
Og da jeg også ved at Thisted kommune, heller ikke vil sende folk som er misbruger til Hanstholm i tårnet på
fyreglimten. Så taber i mange af dem på gaden, for hvor skal de gå hen og få den hjælp til personlig pleje som de har
rat til som de ældre i kommunen. Så det er totalt tåbeligt at lukke de små plejehjem. For så kommer i jo bare til at
betale til fri plejehjem som vil blive oprettet i stedet for.
Mvh. Torkild Thomsen. Pårørende til beboer på Kastaniegården Snedsted
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Jeg mener de fleste huse på Syrenvej, Ribesvej, Gyvelvej er bygget således de får mest mulig fjordkik fra deres
huse da de blev bygget.
Alle huse på Syrenvej, Ribesvej, Gyvelvej har høj ejendomsskat og ejendomsvurdering netop pga. fjordkik.
Den flotte fjordudsigt fra Fårtoftvej mod fjorden bliver ødelagt med den nye plejeboligplan ved Vibedal.
Kabelbakken ved Vibedal med turister og handikappe tænker jeg ikke er god løsning.
Tænker at plejeboligplan er meget bedre placeret ved Thyhallen og center ved Thyhallen.
Fårtoftvej er i forvejen meget trafikeret.
Mvh.
Tage Poulsen
Gyvelvej 59
7700 Thisted.
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Indsigelse mod plejeboligplan 2022-2034 i Thisted kommune
Jeg vil gerne gøre indsigelse mod at der bygges på det grønne område ved Vibedal og synopal. Både hvad
angår en ny plejebolig samt boliger for handicappede.
Det er det eneste grønne område i østbyen. Et område, hvor der p.t. udbygges rigtig meget. Derfor er det
ikke hensigtsmæssigt at fjerne de eneste grønne områder.
Samtidig synes det meget mærkeligt, at kommunen lige har brugt millioner af kroner på cabel banen/cold
hawaii indland, for derefter at gemme det væk i byggerier.
Der er allerede rigtig meget trafik på Fårtoftvej. Dette vil øges væsentligt, hvis der bebygges på grundene.
Det har været sagt, at det er det eneste sted i Thisted, hvor kommunen har grunde til sådan bebyggelse.
Men mig bekendt, så ejer kommunen også områder omkring Thy-hallen, som ville være egnede til formålet.
Og i forbindelse med udbygningen af Thy-hallen med et sundhedshus, så ville det være oplagt, at placere de
planlagte byggerier her, hvor der ikke er langt til sundhedshuset. Desuden er dette område lige så centralt
som området ved Vibedal og synopal.
Jeg har i øvrigt bemærket i plejeboligplanen, at der kun vil være ganske få plejehjemspladser i kommunen
øst for Hanstholm/Thisted/Sennels, såfremt plejehjemmet i Østerild lukkes. Er det rimeligt for den del af
kommunens borgere, at der kun er 20 plejehjemspladser i dette område?

Med venlig hilsen
Poul Bunk
Ribesvej 6
7700 Thisted
Mail: poul.bunk@mvb.net
Tlf. 61710418
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Vi har boet her på hjørnet af Fårtoftvej og Vibedalvej siden 1997 og har altid været fascineret af området, som det
bedste i Thisted - og ikke bare os, men vores venner fra Kbh. , Århus, Fyn , Grindsted, Ålborg, udtrykker hver gang
deres begrejsting for området.
Vi var nervøse, da plejehjemmet skulle bygges. Det blev dog til et flot byggeri og der blev gjort meget for at
informere os borgere om at det ikke ville tage udsigten. Og i følge lokalplanen ville hele området blive et sted, som
hele østbyen ville kunne nyde. Vi havde håbet at Cable Parken var begyndelsen til noget godt.
Vi ser nu en dyster fremtid i møde, hvis der tages beslutning om, at tilsidesætte den oprindelige lokalplan.
Mange har deres daglige gang på Fårtoftvej , blot for udsigten. Vi har endda to familier, som er flyttet fra Hjørring
pga. området.
Vi er tilmed de nærmeste - den eneste private bolig i de nye planer, som kommunen har.
I kontakt med ejendomsmægler ved vi at vores hus forringes i værdi mellem 800.000-1.00000
Vi ved godt at vi er små i denne beslutning, men håber i det mindste på, at der bliver taget lidt hensyn til os.
Dvs. at der bliver lidt grønt omkring os, så vi ikke som vi selv tænker og andre siger i området “ I bliver helt klemt
inde”
Vi håber på jeres forståelse…
Mvh. Anne Dorthe / Ulrich Klitgaard
Fårtoftvej 202

1
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Hermed høringssvar som privatperson fra Snedsted vedr. lukning af Kastaniegården.
Vi blev mildest talt dybt chokeret over, at lukningen af Kastaniegården endnu engang er taget op til overvejelse.
Snedsted ligger meget centralt, nemt at komme til via offentlig transport, 4. største by i Thisted Kommune. Byen har
alt i dag, hvor vi altid har lagt vægt på at Snedsted har alt fra vugge til grav. Hvis Kastaniegården lukkes, så vil det
være for Snedsted, ligesom hvis man hakke en tå af foden.
Vi vil gerne appellere til at man ser noget mere på hvor vigtigt nærvær er for de ældre. Hvad er vigtigst for de ældre?
Stort plejecenter med 80 - 100 beboere man ikke kender, eller et mindre plejecenter med 50 beboere ? Pas på med
at det ikke bliver alt for industrialiseret, det er mennesker der arbejdes med, og deres sidste tid.
Personligt vil jeg hellere afslutte mit liv i lokalsamfundet, end at blive sendt til Thisted. Det er ikke når man er blevet
ældre at man har overskud til at lære en masse nye mennesker at kende, da værner man om de få der er tilbage og
familien.
Vi vil gerne foreslå at man ser på at bygge nyt plejecenter i Snedsted til 50-60 beboere.
Forslag til placering er på Enehøjvej, hvor der er en nyanlagt sø. God plads til et plejecenter, og med mulighed for
udvidelse. Et aktivt område, med dejlige stier, Mountainbike Banen, hallen, svømmehal osv.
En anden mulighed kunne være på hjørnet af Snedstedvej og Brandbakken. Meget centralt og med mulighed for
tilkøb af jord til plejecenteret. Tæt på byen, kirken, skole og børnehave.
Derfor, ser mere på det menneskelige og lokal placeringen, frem for at samle det hele i Thisted.
Med venlig hilsen
Laila Tousgaard Kjær
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Til Thisted kommune
Allerførst vil jeg rose Thisted kommune for deres plejeboligplan.
Men jeg mener ikke, der kun findes denne ene brugbare løsning.
Hvorfor kan man ikke bygge nyt i Snedsted, når det kan ske i Hanstholm ?
Man skal lige huske på, hvor meget man ødelægger, for den ældre borger, ved at de skal flytte til Thisted, når
man ikke længere kan blive boende i egen bolig, i for eksempel Snedsted.
Det netværk man har i området, vil ikke kunne komme på besøg lige så tit, som hvis man bliver boende i samme
by, hvor man kan kigge ind, når man har lyst til at aflægge besøg, uden at der skal aftales kørsel og da er man
også afhængig af, at der er nogen, der kan køre med den der vil på besøg. Når først man kommer i plejebolig har
det stor betydning, for den syge ældre, at man får besøg af sit netværk, hvis man yderligere bliver flyttet til et
stort plejehjem, hvor man ingen kender, vil man ofte føle, at man er glemt og gemt af vejen.
Mange ældre har desuden flere diagnoser, og der har det kendte stor betydning for deres psykiske velbefindende
og ikke en stor skare af fremmede ukendte personer, der hver dag dukker op, for at hjælpe den syge ældre. Det
giver en stor utryghed og forværrer den psykiske tilstand hos den ældre person.
Det er jo mennesker af kød og blod vi snakker om, og ikke maskiner man kan flytte rundt med efter
forgodtbefindende.
Hvis vi stadig skal tale om omsorg, livskvalitet og stjernestunder, mener jeg stadig, det er vigtig, med mindre
enheder, der giver tryghed og genkendelse for den ældre person.
Derfor mener jeg, at der lige så godt kunne bygges til i Snedsted og ske en ændring af det eksisterende byggeri,
så det blev brugbart for de beboer og personale.
Alle de frivillige, der gør et stort stykke arbejde, vil forsvinde, hvis plejehjemmet flytter til Thisted.
Såfremt I er interesseret i at købe mit hus, er jeg villig til at sælge, til den rigtige pris.
M.v.h.
Lis Møller Pedersen
Hovedgaden 10
7752 Snedsted.
Telf. 29914119
Sendt fra min iPad
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Høringssvar til Thisted Kommunes plejeboligplan, 2022
Indledningsvist vil vi gerne kvittere for ønsket om, at “alle, der har lyst til at bidrage med deres holdning til
plejeboligplanen, får mulighed for det.”
Denne mulighed har vi valgt at benytte os af, hvorfor vi som to borgere (et ægtepar) i Østerild på hhv. 66 og
68 år hermed fremsender høringssvar til planen. Vi håber, at der bliver lyttet og, at dette høringssvar vil
blive set som udtryk for to borgere, der brænder for deres lokalsamfund.
Der vil komme flere ældre i og omkring byerne
 Af planen fremgår det, at der i perioden fra 2020-2034 vil ske en flytning fra landområderne til
byområderne. Særligt er der stor søgning til Thisted. Dette bruges som argument for flere
plejeboligpladser i Thisted.
Men ingen stiller spørgsmålet, hvorfor denne udvikling sker? -Kunne det tænkes, at de ældre føler
sig nødsaget til at flytte til Thisted, fordi de kan se, at det er den vej udviklingen går - at borgerne
flytter til Thisted af nød, snarere end af lyst? Vi håber, at politikerne vil stille sig selv dette
spørgsmål, når forvaltningen ikke gør det i planen.


Det fremgår af planen, at når fremtidens ældre bliver dårligere og har brug for en plejebolig, er den
geografiske placering ikke længere så betydende. Vi sidder tilbage og tænker; siger hvem og for
hvem er den ikke længere så betydende?
Der henvises til et borgermøde afholdt i 2021, men set i lyset af, hvor centralt dette argument står
for planens endelige anbefalinger om bl.a. at lukke plejecentre, stiller vi spørgsmålstegn ved, om et
enkelt borgermøde er et stærkt nok grundlag for en sådan påstand?



Vi er af den opfattelse, at der går noget åndeligt tabt i et ældre menneske, når det rykkes op fra det
nærområde, som mange ældre typisk har boet i, i en menneskealder.



Hvad med de jævnaldrende pårørende, fx venner eller ægtefæller - hvordan skal de komme på
besøg? Man må jo formode, at de også er svækkede, uden nødvendigvis at være på ældrecenter.
Kollektiv transport kan derfor være vanskeligt.



Hvis det er ligegyldigt, hvor vi bor, så kan borgerne fra Thisted lige så godt flytte til Østerild Thisted skal nok overleve, men hvad med de små lokalsamfund, som I affolker på denne måde?



Ved opførelsen af Østerild Plejehjem besluttede det daværende Hunstrup og Østerild
Sogneråd, at plejehjemmet hovedsageligt skulle være for borgere i sognene Hunstrup og
Østerild. Vi accepterer selvfølgelig, at tiden skifter fra 1957 til i dag, men man må jo godt tænke en
lille smule på, at der stadigvæk er folk, som er plejekrævende, men som har beholdt deres forstand
– mon de er lige glade med, hvor de bliver placeret? Det ville vi personligt ikke selv være, og vi
håber derfor på en løsning, hvor Østerild Plejecenter fortsat eksisterer i årene fremover.

Borgernes ønsker og præferencer til fremtidige plejeboliger - alternative boformer


Vi kan tilslutte os ideen om alternative boformer og håber, at Plejecentret i Østerild kan komme på
tale ind i en sådan sammenhæng, hvis forvaltningens anbefaling om at lukke plejecentret bliver en
realitet. Vi håber dog først og fremmest på en fortsat drift af Østerild Plejecenter som netop
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plejecenter.


I plejeboligplanen skriver I, at det kan diskuteres, hvorvidt de alternative sociale boformer, som
efterspørges, er en kommunal opgave, men senere skriver I, at det er opfattelsen, at opførelsen og
den daglige drift af denne type boform ikke er en kommunal opgave.
Vi er enige i, at det netop er et spørgsmål, der kan diskuteres - altså et politisk spørgsmål. Vi
antager derfor, at ovenstående “opfattelse” er udtryk for, hvordan forvaltningen ser det, og vil
opfordre til, at denne drøftelse også tages politisk. -Vi ønsker en tilbagemelding på, hvor de
forskellige medlemmer af udvalget stiller sig ind i denne diskussion.



Personligt stiller vi os undrende overfor, hvorfor de sociale boformer nødvendigvis skal være drevet
af private aktører, når det af planen samtidig fremgår, at der indtil videre har været en tendens til,
at en borger bor i den samme bolig i størstedelen af deres voksenliv og først flytter ifm. overgang til
en ældrebolig eller plejebolig. Denne overgang kunne potentielt fremme livskvaliteten og forebygge
funktionstab, hvis vedkommende var flyttet i en social boligform tidligere i livet (præalderdommen). Sammenhængen mellem sociale relationer og helbredet er et forskningsområde
med en tydelig konklusion: Social isolation er en risikofaktor for tidlig død, dårligt helbred og dårlig
mental sundhed.
Altså regnes det at bo i en alternativ boform, ligesom hjemmepleje, som skridtet før plejecenter,
samtidig med, at det reducerer kommunens udgifter til bekæmpelse af ensomhed og til borgere
med dårligt helbred, så hvorfor skal det være drevet af private aktører?



Thisted Kommune ønsker at understøtte etableringen af sociale boformer i kommunens
lokalområder - vi mangler svar på, hvordan Thisted Kommune vil understøtte i forhold til. evt.
plejekrævende beboere i de sociale boformer, når det skal drives af private aktører?

Opførelse af nyt plejecenter i Hanstholm
 Med Hanstholms beliggenhed ved havet i betragtning, må Hanstholm dække et geografisk mindre
område end Østerild (der bor ingen på havet, der kan komme ind og bo i Hanstholm). Og når der
oveni købet ligger et plejecenter i Klitmøller, som kan dække det kystnære område, stiller vi os
undrende overfor, at det her anbefales at bygge et nyt center, mens plejecentret i Østerild må
lukke.
Lukning af plejecentret i Østerild begrundes bl.a. med manglende mulighed for tilbygning. Analysen
tog udgangspunkt i grunde, som i forvejen er ejet af Thisted Kommune på grund af usikkerhed
omkring muligheden for at tilkøbe grunde med andre ejerforhold. Vi ved dog, at der i forlængelse
af plejecentret ligger en række boliger af ældre dato - måske står de indenfor en årrække alligevel
til nedrivning, som kommunen så kan komme til at betale nedrivningsstøtte til.
Måske disse boliger kan åbne nye muligheder for tilbygning til Østerild Plejecenter? Vi opfordrer til,
at denne mulighed undersøges i samspil med byens borgerforening, ejerne mm., og ønsker en
begrundelse, hvis denne mulighed ikke gribes.
Med venlig hilsen
Astrid og Niels Kjær
Rubinvej, Østerild
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Thisted den 12.05.2022
Til
Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
Høringssvar vedr. piejeboligplan og principbeslutning vedr. opførelse af ny døgninstitution
på den nordvestlige del af det åbne areal ved Fårtoftvej

Vi anerkender behovet for fremtidssikring af ældre- og handicapområdet, hvor Thisted
Kommune argumenterer med beboernes ændrede forventninger og forudsætninger for
trivsel, de professionelles faglighed og økonomi.
Vi ønsker imidlertid at Thisted Kommune dropper planerne om byggeri både nord og
nordvest for Vibedal. Vi vurderer at placeringen, byggehøjden og bebyggelsesgraden vil
være meget uhensigtsmæssig for udviklingen af Thisted Øst, som et attraktivt boligområde
og et rekreativt område med offentlig adgang.
Vi ønsker inddragelse i tilblivelsen af den lokalplan, der fremadrettet skal danne grundlag for
Synopalområdet. Som tidligere unge mennesker (indflyttet i 1978) og nu ældre borgere i
eget hjem er det afgørende for vores og mange andre borgeres trivsel, at Thisted Kommune
også fortsat varetager vores interesser for at færdes i en helt unik natur, hvor fjorden
danner den blå linje og de grønne arealer (marken) kunne nytænkes og få en endnu større
betydning som rekreativt område med offentlig adgang for alle borgere på tværs af
generationer.
Vi har gode erfaringer med at Thisted Kommune lytter til indsigelser fra lokalområdet. I
2006 gjorde vi indsigelser i forhold til udkast til lokalplan (indsigelse nr. 11 fra 12 beboere på
Syrenvej og Fårtoftvej). Lokalplan 359 0-40 vægtede en relativ lav byggehøjde for de
planlagte ældreboliger, og en bebyggelsesprocent på 40 (vi havde ønsket 20). Samtidig var
ældreboligernes placering trukket væk fra Fårtoftvej. Vi er klar over, at der er områder
(strandbeskyttelse jordforurening m.v.), hvor vi ikke har fornøden indsigt.
Vi vil gerne fastholde de centrale principper og de henstillinger fra borgerne, vi oplever
danner grundlag for lokalplanen for Synopalområdet fra 2006
•

Synopalområdet er placeret i landskabeligt smukke omgivelser, der åbner uanede
muligheder for mangfoldige aktiviteter i naturen for og med alle generationer - på
sigt kunne det blive til et parklignende område, der desværre endnu ikke er
realiseret.

•

Synopalområdet har stor almen værdi for beboerne i Thisted Østby, men borgere og
institutioner fra Thisted by og kommunen som helhed anvender det også som et
naturskønt område til naturoplevelser, gåture, løb, samvær. Hertil kommer brugere
af Cabelparken og turister, der kommer langvejs fra

•

Området skal være tillokkende at færdes i, og der skal være offentlig adgang.

Thisted Kommune er kendt for fokus og stor kreativitet omkring naturen (Nationalpark, Cold
Hawaii, Grøn energi m.v.). Vi synes der er uanede muligheder for at Synopalgrunden kunne
forene områdets herlighedsværdi med visionære og fremtidssikrede initiativer med fokus på
1

173

natur som livskraft og læring. Den traditionelle forståelse af en park kunne udfordres af nye
ideer, der åbner muligheder for borgernes aktiviteter hele året rundt (kælke- og skøjtebane,
amfiteater, motion i det fri, udvikling af uderum målrettet børn, mødested m.v.).
Thisted Kommune har adgang til mange krøllede hjerner i lokalområdet og på Aalborg
Universitet. Flere andre kommuner satser p.t. på bynære kreative og rekreative områder,
der inddrager borgerne. Borgvold ved Viborg Nørresø er fx et anlæg/en park, der får det
bedste ud af kystområde og bynært grønt område. Stedet har fungeret for byens borgere og
besøgende i mange år. Endvidere er der gode eksempler på puljer, der understøtter
udviklingen af indholdet i både by- og kystnære områder. Vi indstiller at Thisted Kommune
tænker langsigtet i udviklingen af Synopalområdet som led i kommunens branding,
bosætning og befolkningens velfærd. Vi medvirker naturligvis gerne til en konstruktiv dialog
og videre idéudvikling.

Med venlig hjjsen

Jørgen Olsen

Bente Buchhave
Syrenvej 2, 7700 Thisted
Tlf. 24 25 82 44
E-post: bentebuchhave@gmail.com
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