Hjørring Kommune

Deltag i fordebat om nyt ældrecenter i Sindal
Nyt ældrecenter i Sindal
Byrådet har vedtaget, at der skal opføres et nyt ældrecenter i Sindal.
Hjørring Kommune vil gerne høre dine ideer og forslag til placering af det nye
ældrecenter i Sindal, før der udarbejdes forslag til planlægning af
ældrecenteret.

Hvor skal der være et nyt ældrecenter i Sindal?
Et nyt ældrecenter skal kunne rumme op mod 100 beboere. Det er et stort projekt,
og Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget lægger stor vægt på, at byens
borgere og andre interesserede kommer med ideer, synspunkter og forslag til,
hvor et nyt ældrecenter skal placeres.
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ønsker, at alle spørgsmål omkring
placeringen af et nyt ældrecenter drøftes.

Skal et nyt ældrecenter ligge med udsigt til naturen? Eller skal det ligge tæt på
bycenteret? Eller tæt ved den offentlige transport? Skal der tænkes på samspil
med andre institutioner og aktører? Eller er andre muligheder vigtigere?

Høringsperioden er fra den 1. april 2019 til den 22. april 2019.
Du skal sende dine ideer og forslag på mail til tmplan@hjoerring.dk eller et brev til
Teknik- & Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden
høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Ældrecenter Sindal” i overskriften.
Dialogmøde
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget inviterer til dialogmøde i Sindal Hallerne onsdag, den
10. april 2019, kl. 18.30-21.00. Adressen er Islandsgade 22, 9870 Sindal.

På dialogmødet vil Hjørring Kommune gennemgå det overordnede grundlag for et
nyt ældrecenter, og efterfølgende modtages og drøftes deltagernes forslag og
tilkendegivelser vedrørende det nye ældrecenters placering.
Beskrivelse af projektet
Hjørring Kommune ønsker at sikre, at det nye ældrecenter er et godt sted at bo, et
godt sted at gæste og et godt sted at arbejde.
Med det nye ældrecenter ønsker Hjørring Kommune at tilbyde beboerne et hjem,
hvor de får mulighed for at leve et trygt og værdigt liv. De ansatte skal sikres et godt
arbejdsmiljø, og der skal være god tilgængelighed til ældrecentret.
Ældrecentret skal være præget af stor faglighed og specialisering. Samtidig skal
ældrecentret have en effektiv driftsøkonomi. Derfor vil det nye ældrecenter kunne
tilbyde flere borgere med behov for pleje og omsorg en plejebolig, end det
nuværende Vendelbocenter.
Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøområdet, Tonni Hansen, på tlf.
72 33 67 91eller mail: tmplan@hjoerring.dk, eller Sundheds- Ældre- og Handicapområdet, Tine
Hansen, på tlf. 72 33 50 47eller mail: tine.hansen@hjoerring.dk.

