Nrep overtager plejehjem fra konkursbo og
indgår 25-årig lejeaftale
Nrep overtager konkursramt friplejehjem i Odense, der fremover skal drives af
ejendomsinvestorens faste samarbejdspartner, Mariehjemmene. Det langsigtede perspektiv i
aftalen er "afgørende vigtigt", siger Nreps investeringsdirektør til EjendomsWatch.

Det kommende Ida Mariehjemmet med rødt tegltag ses midt i billedet.
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Nrep forstærker sit engagement i plejesektoren og overtager Plejecenter Munke Mose i
Odense, hvor samarbejdspartneren Mariehjemmene fra 1. september skal fortsætte driften af
friplejehjemmet, der siden sin konkurs sidste år er blevet drevet af Odense Kommune.
EjendomsWatch har tidligere fortalt, hvordan den nordiske ejendomsinvestor og -udvikler Nrep
i forvejen har planer om at opføre friplejehjem i bl.a. nordsjællandske Helsinge og i Sorø
Kommune – begge steder med Mariehjemmene som operatør. Ambitionen, lød det i oktober
sidste år, er at realisere 10-15 plejehjemsprojekter inden for 2-3 år.
Klaus Ahm, investeringsdirektør hos Nrep, ønsker ikke at fortælle, hvor meget man har betalt
konkursboet for ejendommen, men siger til EjendomsWatch, at der nu kræves "lidt
investeringer" i bygningerne i samarbejde med Mariehjemmene, som man har lavet en
uopsigelig 25-årig lejeaftale med.

"Vores interesse i bygningen er, at der er en god operatør, der gerne vil drive og leje den af os
på en lang lejeaftale. Det er en operatør, vi rigtig gerne vil arbejde sammen med, og så kan
den fysiske beliggenhed i Odense Kommune ikke blive bedre. Det var et meget eftertragtet
plejehjem, indtil det gik konkurs," siger Klaus Ahm.
"Det har været vigtigt for os at have lange, lange, lange aftaler, fordi man gensidigt for nogle
rigtig gode samarbejdsrelationer. Det bliver mellem operatøren og kommunen, og det bliver
mellem Nrep og operatøren, så man får sådan en trekant, der har nogle meget langsigtede
interesser i, at tingene går rigtig godt. Det er afgørende vigtigt simpelthen."
Ingen udviklingsrisiko
Da der ifølge Klaus Ahm er tale om et stående aktiv uden udviklingsrisiko, er investeringen
ikke foregået gennem Nrep's rekordstore strategifond Nordic Strategies IV, der ellers er rettet
mod eksempelvis plejehjem, men gennem en nyligt oprettet open-ended core-fond.
Også hos Odense Kommune er der tilfredshed med, at Nrep og Mariehjemmene trådte ind i
en vanskelig tid for plejehjemmet.
"Det er en glædelig nyhed, at der nu er kommet afklaring på plejecentrets fremtid. Nu kan
beboerne og deres pårørende lade skuldrene sænke sig med vished om, at plejecentret drives
videre i gode hænder," siger Søren Windell (K), ældre- og handicaprådmand i Odense
Kommune, i en pressemeddelelse.
Plejecenter Munke Mose, der huser 50 beboere, kommer fremover til at bære navnet Ida
Mariehjemmet. Der er tale om Nreps såvel som Mariehjemmenes første fynske friplejehjem.
Nrep køber grund i Nordsjælland og bygger største plejehjem til dato
Nrep investerer i 64 plejeboliger: "Vi har to andre projekter i pipelinen"
Nrep vil med på ældrebølgen: Vil bygge 10-15 plejehjem i de kommende år

