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Det kommende friplejehjem, Magdalene Mariehjemmet, der skal bygges på
Rørstengårdens jorder, får plads til 64 ældre beboere. Men det bliver ikke
nødvendigvis borgere fra Sorø Kommune.
Plejehjemmet bliver opført efter friplejebolig-loven, og det betyder, at ældre i hele landet
via deres egen hjemkommune kan blive visiteret til tilbuddet.
Det oplyser direktør for Marie Hjemmene Malene Størup.

- Ja, sådan er det som udgangspunkt. Vi har ikke på nuværende tidspunkt lavet nogen
aftale med Sorø Kommune om anvisningsret, siger Malene Størup og tilføjer:
- For en kommune kan der også være en fordel i ikke at have anvisningsret. For så
kommer kommunen heller ikke til at betale for tomgangspladser (boliger, der i perioder
ikke kan lejes ud, red.).
Håber på mange lokale
Mariehjemmene har i forvejen syv friplejehjem rundt om i landet. I nogle af tilfældene er
der lavet aftaler med værtskommunen om at have råderet over et vist antal pladser. I
andre er det åbent og helt op til friplejehjemmet selv, hvem man vil give pladser til. Dog
skal beboerne være visiterede af deres hjemkommune.

- Vi håber selvfølgelig, at hjemmet vil blive brugt af mange lokale, men der kan jo også
være ældre, der gerne vil hertil, fordi de har pårørende boende i Sorø og omegn, siger
Malene Størup.
Godt 55 nye jobs
Der bliver også mange nye jobs i forbindelse med åbningen af plejehjemmet. Malene
Størup forventer at skulle ansætte godt 55 på Magdalene Mariehjemmet.

Det er ejendomsinvesterings og -udviklingsfirmaet NREP, der har købt det i alt 12.500
kvadratmeter store areal ved Smedevej på Frederiksberg.
Investeringsdirektør Klaus Ahm fra NREP oplyser til EjendomsWatch, at det er planen at
opføre plejehjemmet med en opdeling i fire bo-grupper med 16 plejeboliger i hver. I alt et
byggeri på 5300 kvadratmeter - i to etager og med et lukket og beskyttet udegårdrum.
25 års lejekontrakt
Når byggeriet står færdigt - forventeligt i 2023 - indtræder Mariehjemmene i en
lejekontrakt på 25 år med NREP.

Da, der først skal udarbejdes ny lokalplan for området, der oprindeligt kun var udlagt til
boliger, forventer Klaus Ahm først at kunne gå i gang med byggeriet i slutningen af 2021.
Mariehjemmene er en privat, uafhængig, non-profit organisation, som på et humanitært
grundlag samarbejder med regioner og kommuner om at tilbyde plejehjem til ældre og
botilbud til mennesker med særlige behov.
Pris og historie
Prisen for at bo på et Mariehjem er på niveau med kommunale plejehjem. Dog er der
mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser i form af f.eks. ekstra rengøring, wellness,
ledsagelse ud af huset m.m.

Mariehjemmene blev stiftet af Rose Marie Rørdam-Holm i 1958 og har således over 60 års
erfaring med etablering, udvikling og drift af boliger.
I dag er Mariehjemmene paraplyorganisation for 19 selvejende Mariehjem over hele
landet. Syv friplejehjem - resten botilbud, bofællesskaber, krisehjem og pensionat.
----------------------
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Formand for Ældrerådet i Sorø Kommune, Egon Madsen, har det glimrende med, at der nu
kommer et friplejehjem i Sorø Kommune.
- Det tager jeg imod med kyshånd. Og det er dejligt, at det sker så hurtigt. Havde det været
kommunen, der skulle bygge, ville der nok gå fire-fem-seks år, inden et plejehjem ville stå
færdigt. Nu får vi det i 2023, siger Egon Madsen.
Og der er behov for flere pladser, tilføjer han:
Der må godt ske noget
- Vi har allerede længe været i dialog med kommunen for at sige, at nu må der godt snart ske
noget, siger Egon Madsen.
At det bliver et friplejehjem med andre regler og tilbudsmuligheder, betyder ikke noget for
Egon Madsen:
- Jeg er bare interesseret i flere pladser, siger han.
Også hos Ældre Sagen er indstillingen positiv:
- Personligt synes jeg, at det er helt fint. Det er dejligt med 64 ekstra pladser, og der er brug
for dem, siger formand for Ældre Sagen i Sorø, Ulla Hansen.
At et friplejehjem kan tilbyde mange tillægsydelser for folk, der har råd til at betale ekstra, ser
Ældre Sagens hovedorganisation med lidt bekymring på.
Der er forskel på ældre
På organisationens hjemmeside gives der udtryk for, at det helst ikke må føre til et a- og et bhold blandt ældre. Og at Ældre Sagen vil følge nøje, om det at der kommer flere og flere
friplejehjem i landet vil udhule tilbuddet i kommunale plejehjem og føre til mere egenbetaling
også her.
Ulla Hansen er dog ikke helt så bekymret:
- Der er jo ingen tvivl om, at der vil være forskel, men det er der jo også blandt de ældre, der
bor i eget hjem. De, der har penge, køber jo bare selv privat rengøring, hvis de ikke er tilfredse
med den kommunale. Der er ganske enkelt forskel på, hvor mange penge pensionister har
mellem hænderne, siger Ulla Hansen.

