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I dag er der kun ét hospice for
børn i Danmark, og det ligger
i Hellerup. 

Men byggeriet af nummer
to, Strandbakkehuset ved det
eksisterende voksenhospice i
Rønde, går i gang om en må-
ned. Her bliver plads til fi��re
børn/unge og deres familier.
De første fl��ytter ind i novem-
ber 2020.

Det kommende børneho-
spice er en selvejende institu-
tion, og det betyder, at den
selv har skullet skaffe alle
pengene til etablering. 7 mio.
kr. fra Ole Kirks Fond, op-
kaldt efter Legos grundlæg-
ger, har skæppet godt i den
kasse. Resten til selve bygge-
riet er også på bankbogen,
mens der stadig kan bruges
penge til inventar, indret-
ning og installationer.

»Det er vildt spændende
dag i dag. For det første mod-
tager vi forslagene fra de fi��re
arkitekthuse, vi har bedt
komme med forslag til selve
byggeriet. Og for det andet,
fordi vi skal holde med møde
med Rotary-klubberne på
Djursland, som har lovet at
skaffe de millioner, det kom-
mer til at koste at etablere de
perfekte udenomsarealer,«
fortæller Dorit Simonsen, der
er hospiceleder.

På mødet på Kultur Hotel-
let i Rønde vil Rotary bl.a.
komme til at se et forslag fra
en landskabsarkitekt, som
Dorit Simonsen og Strand-
bakkehuset har fået udarbej-
det.

»Der skal være plads til liv
og leg. Og så har vi desuden
en lille skov med en lille sø,
som vi gerne vil have inddra-
get i en oplevelses-/kunst-/
sanserute, som skal kunne
bruges af alle vores indlagte,
unge som gamle, pårørende
og besøgende, men også af
offentligheden,« siger Dorit
Simonsen.

Et fantastisk formål
Samarbejdet mellem Rotary
og hospicet er ikke nyt. Rota-
ry bidrog nemlig også til om-
givelserne, da Hospice Djurs-
land blev etableret i 2007.

»Det er lige i vores ånd at
støtte sådan et fantastisk for-
mål. Kan vi hjælpe til, at en
svær tid kan blive lidt lysere,
at give et lille frirum og lidt
livskvalitet i den sidste tid, ja,
så er det lige os. Det er ikke
kun de seks Rotary-klubber

på Djursland, der vil samle
ind – det er en sag for alle
Rotary-medlemmer i Vest-
danmark,« siger Rotary-
talsmand Erling Mikkelsen,
der forventer, at klubberne til
foråret kan overdrage Dorit
Simonsen mindst 3 mio. kr.

»Vi skaffer pengene, og så
må Dorit Simonsen bruge

dem. Vi har fuld tillid til, at
hun vil gøre det på bedste vis.
Det lyder i hvert fald godt at
inddrage skoven med dyrene
og søen,« siger Erling Mikkel-
sen.

Strandbakkehuset skal løse
helt andre opgaver end et ho-
spice for voksne. 

Alvorligt syge børn bliver

nemlig oftere end voksne ud-
skrevet igen fra hospice. Der
vil derfor både være familier,
som skal tage afsked, og fami-
lier, som er der midlertidigt.

Det er Region Midtjylland,
som sørger for driften, når
den fysiske bygning er på
plads.

Rotary skaff��er millioner til børnehospice 

Pengene til byggeriet
ved Hospice Djursland
er stort set fundet og
byggeriet går i gang om
nogle uger. Rotary-klub-
berne på Djursland vil
skaff��e mindst tre milli-
oner kroner til uden-
omsarealerne - lege-
plads, sansehave, sø og
skov.

UFFE NORMAND
uff��e.normand@jp.dk

SYDDJURS

Skal cyklisterne have bedre
forhold og hvor, eller er det
hensynet til kommunens
miljøindsats, der skal priori-
teres? Hvor meget skal sund-
hedscentrene prioriteres, og
hvor meget skal der afsættes
til at renovere bymidterne i
Favrskovs større byer? Det er
nogle af de spørgsmål, som
politikerne i kommunens by-
råd torsdag tager fat i at drøf-
te, når de tager hul på for-
handlingerne om de kom-
mende års anlægsinvesterin-
ger.

Kommunen er, ligesom
landets andre kommuner,
blevet forsinket i budgetlæg-
ningen af folketingsvalget,
som har udskudt den årlige
aftale om kommunernes
økonomi mellem regeringen
og KL. Derfor begynder Favr-

skov torsdag 22. august på
forhandlingerne om anlægs-
investeringerne som det før-
ste for »at komme i gang«,
som borgmester Nils Borring
siger. Normalt indledes pro-
cessen med forhandlinger
om driften, men den er så af-
hængig af, hvilke krav og
rammer der er i økonomiaf-
talen mellem regeringen og
KL. 

»Nu kommer vi i gang og
får en indikation af, hvor vi
er,« siger borgmesteren.

Sundhed og cykelstier
Venstre i Favrskov forventer
anlægsinvesteringer for ca.
120 mio. kr. næste år, og par-
tiet lægger op til en udbyg-
ning af aktiviteterne i kom-
munens sundhedscentre.

»Idéen om sundhedscen-
tre i vore fi��re hovedbyer blev
fremlagt af Venstre, og den
store succes skal videreudvik-
les. Under den tidligere rege-
ring modtog vi milliontil-
skud til videreudvikling af
vore sundhedscentre, og jeg
håber, at udviklingen af det
nære sundhedsvæsen fort-
sætter under den nye rege-
ring,« siger Flemming Nør-
gaard, politisk leder for Ven-
stre i Favrskov Kommune, i
en pressemeddelelse.

Men også et øget tilskud til

Landsbyrådet og færdiggø-
relse af cykelstierne på Ran-
dersvej fra Frijsendal til Ham-
mel og på Hagenstrupvej
mellem Ulstrup og Bjerring-
bro er på ønskelisten over an-
lægsinvesteringer.

»Et par af vore cykelstier
ligner ”halve løsninger”, og
derfor foreslår vi disse to cy-
kelstier færdiggjort,« påpeger
Flemming Nørgaard.

»Mange steder i kommu-
nen efterspørges større cykel-
sikkerhed, og Venstre ser ger-
ne oprettet nogle forsøgs-
strækninger, hvor man eta-
blerer billigere alternativer til
de velkendte cykelstier.«

Skal-opgaver
Borgmesterpartiet, Socialde-
mokratiet, har også priorite-
ringer med og er enig med
Venstre i, at cykelstier skal
prioriteres. 

»Vi kommer med en fra
Hadbjerg til Hadsten, så man
let kan komme fra landsbyen
til hovedbyen og på den må-
de blive koblet op på fritids-
tilbud osv., men normalt af-
sætter vi penge til cykelstier,
og så udmønter Teknik- og
Miljøudvalget dem,« siger
Nils Borring og påpeger, at
der i kommunens cykelsti-
plan dog allerede er priorite-
ret en række projekter. 

Socialdemokratiet lægger
vægt på en række miljøfor-
bedringer som f.eks. oprens-
ning af vandhuller for at øge
kommunens attraktivitet og
søge stemplet som natur-
kommune. 

»Vi foreslår også at afsætte
penge til renovering af by-
midterne,« siger han og for-
klarer, at der sker en del i både

Der er en kæmpe
liste med 
skal-opgaver, og så
må vi se, hvad der er
kan-opgaver.
Nils Borring, borgmester 
i Favrskov Kommune

Ønskelisterne ER klar til politisk prioritering

Favrskovs byråd tager
torsdag fat på budget-
forhandlingerne. An-
lægsinvesteringerne står
først for tur.

MARIE-LOUISE ANDERSEN
Marie-Louise.Andersen@jp.dk

FAVRSKOV



Skoven og skovsøen skal
være tilgængelige og
fulde af oplevelser som
en del af omgivelserne til
det kommende børne-
hospice i Rønde. Her et
kig ind i Troldeskoven.
Rotary betaler.
ILLUSTRATION: RAMBØLL

Rotary skaff��er millioner til børnehospice Odder: For godt et år siden til-
lod byrådet i Odder indbyg-
gerne i kommunen at stille
borgerforslag. Indtil videre
har kun ét forslag opnået
stemmer nok til at kvalifi��cere
sig til behandling i byrådet:
forslaget om at spærre for
gennemgående tung trafi��k på
det skolenære område, der
hedder Vestermarken, som
opnåede 371 stemmer. Man-
dag blev forslaget behandlet i
teknik- og miljøudvalget, der
indstiller til at det ikke god-
kendes, når det skal i byrådet. 

Forud for behandlingen
havde forvaltningen anbefa-
let et afslag, og det lyttede ud-
valget altså til. 

I forslaget argumenterer
forslagsstilleren for, at spærre

for gennemgående trafi��k på
Vestermarken fordi, det vil
gøre cykel- eller gåturen for
de mange skoleelever til
Vestermarkskolen mere sik-
ker. 

Forvaltningen påpeger dog,
at der i løbet af sommeren
2019 er der sket en opgrade-
ring af overgange på vejen til
fordel for de bløde trafi��kanter.
Dét, lagt sammen med, at der
må forventes en del trafi��k,
herunder tung trafi��k, på en
fordelingsvej som Vester-
marken, og at der ikke er regi-
streret uheld på strækningen,
får bl.a. forvaltningen til at
anbefale ikke at godkende
forslaget. 

Byrådet behandler forslaget
i september. mlka

Borgerforslag nedstemt af politikere

Norddjurs: Onsdag kl. 16.16 anmeldte en borger, at hun kunne
se røg fra en lejlighed i Bredgade i Grenaa. Brandvæsnet kørte
til stedet og fi��k hurtigt slukket branden, som var brudt ud på
første sal. Alle beboere i opgangen blev evakueret, men ingen
kom umiddelbart til skade, fortæller døgnrapporten fra Østjyl-
lands Politi. Der skete større sod og brandskader i lejligheden.
Brandårsagen er ukendt. JP Aarhus

Brand i lejlighed i Grenaa

Norddjurs: En 83-kvinde fra
Grenaa blev onsdag morgen
vækket af lyde, da to ger-
ningsmænd brød ind i hen-
des villa. Mændene havde
knust en rude, men var for-
mentlig kommet ind gennem
et tagvindue. Gerningsmæn-
dene nåede ikke at få noget
med sig, men løb fra stedet,
da kvinden overraskede dem.

Østjyllands Politis døgn-
rapport beskriver de to ger-
ningsmænd som:

A: Mand, 15-20 år. Lys hud-
farve. Lysebrunt/mørkt hår.
Talte dansk og bar muligvis
handsker. 

B: Mand, 15-30 år. Lys hud-
farve. Mørkt hår. Talte dansk.
Bar hvid T-shirt

Østjyllands Politi hører ger-
ne fra vidner, der kan have set
de to mænd på Irisvej i Gren-
aa ca. 6.30 onsdag morgen.
Oplysninger i sagen kan gives
til Østjyllands Politi på tele-
fon 114. JP Aarhus

Indbrudstyve overrasket af beboer
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Architectmade · Artemide · Andersen Furniture · Berg · Bernstorff sminde · CPH Lighti ng · 
DK3 · DUX · Erik Jørgensen · Flos · Fontana Arte · Foscarini · Fraster · Fredericia Furniture · 
Getama · Gubi · Heine Design · Klim · Kircodan · Kvadrat · Lightyears · Montana · Mølballe 
· Naver · Nielaus · One Collecti on · Pandul · Piet Hein · Republic of Fritz Hansen · Skriver 

Collecti on · Søren Lund · Swedese · Trekanten Hestbæk · Variér · 8000C

SPAR OP TIL 70%

#DØD #HÅB #SORG #KÆRLIGHED 

 SPILLEPERIODE 17. AUG. – 21. SEPT. 
 BILLETTER 195 KR. 

CASPER KOELLER

JYLLANDS-POSTEN

ÅRHUS STIFTSTIDENDE
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Vidste du, at… 
Den første udgave af Jyllands-Posten, som udkom i 1871,  

var en beskeden avis på kun fire sider.

Hadsten, Hammel og Hinne-
rup, som kommunen økono-
misk bør og er nødt til at bak-
ke op om. 

Foreninger og institutions-
bestyrelser samt andre parti-
er har også givet input til,
hvad de mener bør priorite-
res i budgettet, men admini-
strationen har allerede leve-
ret oplæg til, hvad der bør

prioriteres i budgettet for
2020 og de kommende år –
og der er mange fl��ere opga-
ver, end der er penge til, vur-
derer borgmester Nils Bor-
ring (S). Politikerne skal såle-
des i gang med at forhandle
og vurdere.

»Der er en kæmpe liste
med skal-opgaver, og så må vi
se, hvad der er kan-opgaver.«

Administrationen har bl.a.
foreslået at afsætte 42,2 mio.
kr. over tre år til etablering af
et nyt idrætsanlæg i Søften, 3
mio. kr. til skovrejsning og
klimatilpasning i Hadsten
midtby og 22 mio. kr. til re-
novering og ombygning af
kommunale bygninger for
blot at nævne et udpluk.

Favrskov Kommunes borgmester,
Nils Borring, sidder som mange
andre politikere og kigger dybt i
budgetterne. 
ARKIVFOTO: JOACHIM LADEFOGED

Ønskelisterne ER klar til politisk prioritering




