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”gør noget – vi prøver!”















Et konstrueret eksempel på udseendet af  en udvidet Rosenbakken



Argumenter/ideer for at bevare Rosenbakken i Skødstrup-Løgten og tilmed 
udbygge mhp. plejeboliger – 28.04.16

Rosenbakken er et smukt byggeri, der er værdigt til at ligge på en så præsen-
tabel plads.  Kan med held udbygges i samme stil, evt. i 2-3 etager, hvilket giver 
mulighed for det ønskede antal boliger. Parkeringspladser i underetage.

Busstoppested umiddelbart uden for.

Tæt på bibliotek og skole; beboerne er flittige brugere af biblioteket.

Masser af aktiviteter i lokalcentret.

Med hensyn til ”generationers glæde af hinanden” er der positiv kontakt med 
skolen (fx kor besøg).

Handicapvenligt.

Café til brug for både beboere og folk udefra.

God og eftertragtet udsigt. Over bugten, sejlads, trafik, skolebørn.



Hvis indrettet til ældreboliger (stort badeværelse), kan beboere blive betydeligt 
længere i eget hjem og blive der, såfremt pleje bliver nødvendig.

Attraktivt at søge ind her. Der er ingen tomme boliger og flere på venteliste. (10 
til 18 boliger 2016)

Beboerne i Skødstrup-Løgten deporteres til - for dem - ukendte og afsides 
beliggende plejehjem. 

Der bor allerede nu flere plejekrævende personer på Rosenbakken, og det lader 
til at gå fint, bortset fra der ingen døgnvagt er.

Et plejecenter ”ude i byen” kan blive nødvendigt, men desværre må man 
imødese, at beboerne ikke vil få glæde af lokalcentret pga. transport besvær. (vi 
ser fx aldrig beboerne fra Kløvervangen).







Befolkningsfremskrivning på 
lokalsamfund 03.02.2014



Stigning i ældrebefolkningen 
i årene 2007-2015

1154

209

657/165





Rosenbakken er IKKE et plejehjem
men har 18 ældreboliger 

de fleste med god udsigt
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