Kort beskrivelse af projekt ”Aalestrup Læge- og sundgedshus” og visionen herfor.

maj 2019.

Igennem en længere periode har en lokal initiativgruppe arbejdet for opførelse af et Læge- og
Sundhedshus for at sikre det fremtidige udbud af sundhedsydelser til beboerne i Aalestrup og
omegn.
Rettidig omhu!
Baggrunden er primært den generelle situation med mangel på praktiserende læger og især den
aktuelle situation i Aalestrup, hvor vore 2 lægers gennemsnitsalder er 65 år og som driver praksis
fra et 50 år gammelt og ikke tidssvarende lægehus.
Samtidig et ønske om også at skabe et læge- og sundhedshus der fastholder og sikrer et fremtidigt
udbud af sundhedsydelser som fx fysioterapi, tandlæge, apotek og andre sundhedsydelser.
Aalestrup er en bosætningsby med en stor andel af ældre beboere, plejehjem, socialt forsorgshjem og en
institution med botilbud for voksne udviklingshæmmede, hvilket betyder at der i fremtiden vil være et
voksende behov for sundhedsbehandlinger.
Vi håber gennem vort private initiativ og projekt at bidrage til at styrke byens fremtidige rolle som en
attraktiv bosætningsby, hvor alle beboere føler sig trygge omkring adgang til praktiserende læger og andre
sundhedsbehandlinger.

Vor vision.:
- Sikre lokalbefolkningen tryghed omkring fremtidig adgang til praktiserende læger og
sundhedsbehandlinger i nærområdet. (Det gode og trygge liv!)
-

Sikre at Aalestrup og omegn også fremover vil være et attraktivt sted at bosætte sig.

-

Sikre at Aalestrup fremover vil bevare et godt niveau på sundhedsydelser og dermed
indirekte også for anden service, håndværk, handel og kultur.

Projektet sker via et unikt samarbejde mellem Vesthimmerlands Kommune(VHK),
Sundhedsministeriets pulje(Puljen) og den private nystiftede fond ”Fonden Aalestrup Læge og
Sundhedshus”.
450 m2 lægehus opføres og ejes af VHK og finansieres fuldt ud via tilskud bevilget fra Puljen til
VHK.
975m2 sundhedshus opføres, ejes og drives af den private fond ”Fonden Aalestrup Læge- og
Sundhedshus” og finansieres via tilskud og donationer fra private, fra virksomheder og fra fonde.
På nuværende tidspunkt har Fonden Aalestrup Læge- og sundhedshus modtaget tilsagn om tilskud
til projektet på 3.400.000 kr., hvoraf ca. halvdelen er fra private personer og resten fra fonde og
virksomheder. Vort mål for donationer er kr. 4,5 mio.

PS! Et eventuelt fremtidig overskud i Fonden Aalestrup Læge og sundhedshus vil alene kunne
anvendes til at sikre lægefaglige formål i sundhedshuset eller anvendes til almen velgørende
formål i Aalestrup og omegn.

