
Seniorrådet i Nyborg Kommune

Formand for Seniorrådet: 
Ebbe Hajslund

Telefon: 2556 1422

E-mail: ebbe_hajslund@hotmail.com

23.01-2019

Høringssvar til Strategisk udviklingsplan for Nyborg bymidte

Det er interessant og yderst relevant, at der udarbejdes en strategisk plan for byens 
udvikling, og det er positivt, at der allerede er udarbejdet et idekatalog der med en fi-
nansiering på 6 mio. kr. kan realiseres allerede i 2019 og 2020.

For Seniorrådet er det vigtigt, at kommunens overordnede strategier, planer og politik-
ker tager fornødent hensyn til de ældre medborgere. Det har derfor været positivt at 
medvirke til de processer, der i 2018 har resulteret i en demensstrategi, værdighedspo-
litik og pårørendepolitik, alt sammen noget, der i det kommende år vil sikre behørig fo-
kus på ældre medborgere.
Som bekendt vil der blive betydeligt flere ældre borgere i de kommende år, og det vil i 
sig selv betyde langt flere demente medborgere, end vi har i dag. Seniorrådet synes 
derfor, at ældre medborgere og deres behov i langt højere grad skal medtænkes i ud-
viklingsplanen. I den nuværende udgave er ældre kun nævnt et par gange i bisætnin-
ger.
I demensstrategien er der klart fokus på demensvenlige byrum, og at behovet for pleje-
hjem, herunder behovet for et bynært plejehjem, skal følges. Med hensyn til demens-
venlige byrum er der behov for en tydelig markering i udviklingsplanen af, at f.eks. vej-
visningen skal være demensvenlig. I det hele taget bør udviklingsplanen, og nogle af 
de konkret formulerede ideer fokusere på ældres specielle behov herunder ikke mindst 
handicapvenlighed.
Bynære pleje- og ældreboliger betyder, at beboerne bliver i kendte omgivelser. Endvi-
dere vil beboerne – så længe det er fysisk muligt – kunne færdes i byen, evt. med hjæl-
pere. Samtidigt betyder det bynære, at pårørende og bekendte nemmere kan bevare 
kontakten med beboerne.
De seneste prognoser for udviklingen i antal ældre viser tydeligt, at der inden for gan-
ske få år vil ske en markant stigning i behovet for plejehjemspladser. Og det er særligt i 
Nyborg by, at behovet vil stige, samtidigt med at det er i Nyborg by, hvor der de sidste 
2 år er forsvundet knap 100 plejehjemspladser (Egeparken og Tårnparken). Derfor vil 
Seniorrådet opfordre til, at et nyt plejehjem indskrives i udviklingsplanen. Det er yderst 
vigtigt, at der sikres arealer til et fremtidigt plejehjem. Konkret er det vores forslag, at 
det overvejes at indtænke et nyt plejehjem i den forestående helhedsplan for Sva-
nedammen. 

Venlig hilsen

Ebbe Hajslund
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