
Pressemeddelelse: 
 

Friplejehjemmet Nordstjernen fylder 5 år 
 
Lørdag den 15. november markerer Nordstjernen med et uformelt åbent hus om eftermiddagen, 
at friplejehjemmet runder de første 5 år. 
 
Nordstjernen var det første friplejehjem i Viborg Kommune og et af de første i landet, der startede 
med baggrund i den daværende nye lov om friplejeboliger og fik tildelt en kvote på 25 pladser. 
Formålet med loven var at give borgere frit valg af bolig, når man var visiteret til en 
plejehjemsplads. 
 
Det er således stadig bopælskommunen, der vurderer plejebehovet, men det er borgerens eget 
valg, hvor han eller hun vil bo, når der er visiteret til en plejehjemsplads. 
 
Efter en turbulent optakt med finanskrise og problemer med at få projektet finansieret lykkedes 
det alligevel med stor opbakning fra Nordea Viborg og de lokale afdelinger af Salling Bank, 
Sparekassen Kronjylland og Spar Nord at skrue en finansiering sammen, der sikrede starten af 
Friplejehjemmet Nordstjernen i november 2009. 
 
Hvis starten var usikker, så har der efterfølgende været en sikker færd frem mod et veldrevet og 
attraktivt plejehjem, bortset fra et enkelt alvorligt dump på vejen. Det kom allerede i julen 2009, 
hvor en adventskrans blev antændt og skabte voldsomme røgskader i hele spisestuen og 
køkkenområdet. Heldigvis fungerede alarmsystemerne og ingen beboere kom noget til. 
 
Ved starten i 2009 blev et-rums boligerne på de to øverste etager istandsat, mens stueetagen i 
første omgang ikke blev anvendt. Det blev den i april 2012, hvor 5 helt nye flotte to-rumsboliger 
stod klar til indflytning. 
 
- Jeg synes, at vi med tilfredshed kan sige, at vi dag har et meget velfungerende plejehjem. Det 
mærker vi både på de mange tilkendegivelser, vi får fra pårørende og andre, der besøger 
Nordstjernen, og når vi færdes på Nordstjernen. Vi har i bestyrelsen stor respekt for det arbejde, 
som vores forstander Bente Bay har udført lige fra starten og frem til nu. Men også en stor tak til 
det engagerede personale, der til dagligt sørger for, at Nordstjernen er et helt specielt sted at bo 
og besøge, siger bestyrelsesformand Ivan Høeg. 
 
Selvom Nordstjernen i dag er veldrevet og fungerer godt i dagligdagen, så hviler hverken 
bestyrelsen eller ledelsen på laurbærrene. Og formanden afslører da også, at bestyrelsen lige nu 
arbejder med konkrete planer for at sikre Nordstjernens fremtid. 
 
- Vi har løbende vurderet ideer og tanker om, hvordan Nordstjernens fremtid skal se ud. Vi har nu 
20 et-rumsboliger, som på sigt skal renoveres og gøres større og tidssvarende, så derfor arbejder 
vi lige nu med nogle modeller for, hvordan det kan ske i form af om- og tilbygning, fortæller Ivan 
Høeg. 
 
Evt. henvendelse: 
Ivan Høeg: 40 78 61 41  
Bente Bay: 96 51 46 43   
 


