
Hvordan forestiller du dig Birkehøjs fremtid? 
Sådan lød spørgsmålet til byrådskandidaterne i november 2021. Svarene lød sådan på www.oster-

hornum.dk, da de lokale byrådskandidater (og spidskandidater fra andre partier) svarede på 

spørgsmålet: 

 

Anna Oosterhof (Byrådsmedlem for Venstre): 

Jeg ser en lys fremtid for det lokale og velfungerende Birkehøj som har en vigtig funktion lokalt. 

 

Thøger Elmelund Kristensen (Byrådsmedlem for Socialdemokratiet): 

Birkehøj er et velfungerende plejehjem, som der er fuld belægning på. Hvis Rebild Kommune har 

for mange ældreboliger i syd og øst, må det være der man skal reducere i antal boliger. 

 

Mikkel Højsleth (Byrådsmedlem for Konservative Folkeparti): 

Birkehøj er utrolig veldrevet og meget efterspurgt, og derfor skal Birkehøj naturligvis ikke lukkes. 

Borgerne skal frit kunne vælge plejehjem, og de vil vælge det sted hvor tryghed, omsorg og nær-

vær er i top. Det er den på Birkehøj, og det skal vi blive ved med at støtte op om.   

 

Brian Winther (Kandidat for Venstre): 

Jeg mener, vi skal bevare Birkehøj. Sørge for at det bliver attraktivt for borgerne at søge dertil, vi 

har et stort opland. Måske modernisere den, hvis det er nødvendigt. 

 

Flemming Mikkelsen (Kandidat for Venstre): 

Vi skal sikre her findes gode og tidssvarende boliger så længe der er behov i området. 

 

Kjeld Lundager Jørgensen (Kandidat for Radikale Venstre): 

For lokalområdet er det et aktiv at have en plejehjem i området. For de nære pårørende er det let-

tere at besøge og deltage i aktiviteterne. Et plejehjem er også en naturlig del af et samfund og i sig 

selv fint, at det ligger nabo til Børneuniverset. Birkehøjs størrelse gør det imidlertid nødvendigt at 

tænke kreativt i flersidige opgaver som fx. rehabilitering i forbindelse med udskrivning fra hospi-

talsophold. Driften af Birkehøj må også gerne i højere grad tænkes sammen med ældrevenlige bo-

liger for borgere, der kan have midlertidig eller akut behov for pleje, der måske kan løses af perso-

nale, der er tilknyttet Birkehøj. 

 

Thomas Simoni Thomsen (Kandidat for Venstre): 

Vi skal da passe på det bedste ældrecenter i kommunen, men vi skal også ha respekt for befolk-

ningsgrundlaget, hvis mange flytter, når børnene er færdige med at gå i skole eller når seniorlivet 

begynder, skal Birkehøj ha mange beboere udefra. 

 

Allan Busk (Kandidat for Den sociale Fællesliste): 

Det skal blive og renoveres, så det bliver moderne og attraktivt. De ældre i Øster Hornum har ret 

til at kunne blive i området, også på deres ældre dage. 

 

Morten Kamstrup (Byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti): 

Birkehøj skal fastholdes og udbygges. Behovet er der og vil kun vokse de kommende år. 

 

Tommy Degn (Kandidat for Dansk Folkeparti): 

Birkehøj skal bevares og moderniseres. 


