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PRESSEMEDDELELSE 
 
Pressemeddelelse - Rehabiliteringscenter 1. spadestik 
 
 
Mandag d. 24. oktober 2016 kl. 11:00 tages det første spadestik til Kerte-
minde Kommunes Rehabiliteringscenter Toften. Kertemindes nye rehabilite-
ringscenter er udarbejdet af RUM Arkitekter, der vandt totalrådgivningskon-
kurrencen for et halvandet år siden. Der er blevet arbejdet på højtryk for at få 
deltaljeret og udformet et færdigt hovedprojekt, som i marts 2016 blev ud-
budt i fagentrepriser. 
 
Det åbne og inviterende byggeri skal opføres på Toften 600 i Munkebo i det 
kuperede landskab med storslået udsigt over Noret. Rammerne er designet 
ud fra nyeste viden om sundhed og forebyggelse, som i tæt samspil med de 
smukke omgivelser, skaber et flagskib for helende arkitektur. Rehabilite-
ringscenteret bliver en milepæl og et varemærke for sundhed og rehabilite-
ring i Kerteminde Kommune. 
 
Det første spadestik bliver koblingen mellem et byggeri der skal indfri det 
grundige forarbejde og det visionære projekt. I den anledning vil der være 
taler fra borgmesteren og formanden for Social- og Sundhedsudvalget samt 
præsentation af projektets arbejde og det kommende rehabiliteringscenter.  
 
Udtalelse fra Marianne Machon, formand for Social- og Sundhedsudvalget i 
Kerteminde Kommune: 
”Som formand for Social og Sundhedsudvalget, ser jeg frem til samarbejdet 
med entreprenørerne og til igangsætning af det længe 
ventede byggeri. 
Rehabiliteringscenteret skal skabe de bedst mulige rammer for, at Kertemin-
de Kommune kan tilbyde døgnrehabiliteringspladser. 
Det nye center vil imødekomme det stigende behov for rehabiliteringsplad-
ser primært til borgere der udskrives efter sygehusindlæggelse. 
Målet er, at borgerne i videst muligt omfang vil kunne opleve et meningsfuldt 
liv og derigennem en øget livskvalitet.” 
 
Alle der er interesseret i at deltage til første spadestik til byggeriet af Kerte-
minde Kommunes Rehabiliteringscenter skal være hjertelig velkomne. 
 
 
 
Ydereligere oplysninger til pressemeddelelsen fås ved: 
Formand for Social- og Sundhedsudvalget Marianne Machon, tlf. 2165 6087 
Sundheds- og Rehabiliteringschef Bente Fournaise, tlf. 6515 1052 


