Studerende og medarbejdere fra Sydvestjysk
Sygehus i Esbjergs nye A Place To tårne
Kig til vand, stjernearkitektur, detaljer der er kælet for. Flere af ejendomsmægler-flosklerne
kan komme i spil når studerende og medarbejdere fra Sydvestjysk Sygehus fremover kan
huses i kortere eller længere tid. Det vil blive i mere tidssvarende rammer – og med
medicinstuderende fra Esbjergs første kandidathold som naboer.
Af Morten Godiksen, Kommunikation og Stephanie Wiser, CMO
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Få mennesker har skulle flytte så ofte som unge læger i løbet af deres videreuddannelse. Derfor
hjælper sygehusene lægerne med hurtigt og nemt at finde en bolig. Sydvestjysk Sygehus (SVS) og
A Place To har netop indgået en samarbejdsaftale, som sikrer at studerende og medarbejdere får
mulighed for at opleve Esbjerg fra sin bedste side med udkig fra de nye A Place To bygninger.
-

”Vores aftaler skal sikre, at vi kan tilbyde attraktive boliger – også med kort frist. For unge
læger, som drømmer om at gøre en forskel for vores patienter her på SVS, skal boligen
understøtte, at de trives og kan opnå det gode liv lige her i vores område.” siger lægelig
direktør, Anna-Marie Bloch Münster.

Aftalen der omfatter alle studerende og medarbejder fra SVS, betyder at sygehuset henviser til en
del af de 431 lejligheder i A Place To Esbjerg, der nu opføres på Grådybet 73. En boligtilbudsaftale
som er til gavn for alle studerende og medarbejder fra SVS, der ønsker at bo i en fuldt møbleret
lejlighed med en lang række attraktive fordele. Med i A Place To er arkitektfirmaet Bjarke Ingels
Group og ejendomsselskabet Heimstaden.
A Place To Esbjerg består af tre tårne på henholdsvis 66, 40 og 34 meter. Her får alle lejligheder
eget køkken, badeværelse og altan med en særdeles god udsigt. Der bliver attraktive
fællesfaciliteter, som blandt andet en café, der skal tilbyde sunde retter til beboerne, vaskeri – samt
en skybar med udsigt over hele byen.

-

”Vi har grebet muligheden for at sikre vores studerende og medarbejdere adgang til
tidssvarende lejligheder udført i lækre materialer, og som indeholder fantastiske
fællesfaciliteter der understøtter fællesskabet og de gode relationer, der er så vigtige både
for at man som menneske trives privat og på jobbet. Vi tror på, at det også er til gavn for
vores patienter, når vores medarbejdere trives og skaber relationer både mens de er på job
og i fritiden.” tilføjer Anna-Marie Bloch Münster.

Det indgår i sygehusets motivation for aftalen, at man lige nu forbereder, at kandidatuddannelsen i
medicin åbner i Esbjerg fra september 2022. Muligheden for at læse i Esbjerg skal gerne føre til at
flere læger og andre SVS studerende også får lyst til at slå rødder i området efter uddannelsen.
Når medicinstuderende er inviteret på en uges sommerskole, der blandt andet skal sikre
studerende et bedre indblik i områdets muligheder, er der planer om at inkludere et stop ved A
Place To prøvelejligheden, som demonstrerer tårnenes mange muligheder.
-

”Det er vores opfattelse at unge i højere grad søger sammenholdet og en bekvem levevis
når de er på udkig efter drømmeboligen, hvorfor vi også håber at de henviste
medicinstuderende og yngre læger fra SVS hurtigt vil finde sig til rette i A Place To, og føle
sig som en del af et større fælleskab. Vores ambition er at gøre hverdagen i Esbjerg til et
attraktivt sted for mange flere studerende og vi ser frem til at byde SVS velkommen i A
Place To Esbjerg.” siger CEO, Lars Kristensen

Udover fuldt møblerede lejligheder af højeste kvalitet - et hjem hvor man kan færdes sikkert, tæt på
by og hav - kan medarbejdere og studerede fra SVS se frem til et unikt co-living boligkoncept, med
et attraktivt fælleskab hvor lejeren er i centrum. Det er også et sted for alle byens andre unge med
cafemiljø, læse- og møderum, innovationscenter med iværksætter- og erhvervsrådgivning, samt
grønne rekreative udendørsarealer. A Place To beboeren vil blive tilbudt en lang række forskellige
in-house services som skal gøre det nemt og komfortabelt at bo, leve og studere i Esbjerg.

Samarbejde om kandidatuddannelse af læger i Esbjerg:
Forberedelsen af den nye kandidatuddannelse i Medicin i Esbjerg er et samarbejde mellem Syddansk Universitet,
Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland, Psykiatrien i Region
Syddanmark samt almen praksis.
Sydvestjysk Sygehus:
Sygehuset har 370 sengepladser og omkring 3.000 ansatte. Årligt er der ca. 33.000 indlæggelser og omkring 390.000
ambulante besøg. SVS uddanner også et stort antal af unge hvert år – det gælder blandt andet sygeplejersker, læger,
radiografer, social- og sundhedsassistenter, jordmødre, bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter og lægesekretærer.
Om bygherren:
A Place To A/S
Bag A Place To står BIG, Heimstaden og et erfarent hold bestående af Lars Kristensen, CEO, Peter Høpfner, COO og
David Zahle, arkitektpartner fra tegnestuen BIG – Bjarke Ingels Group. Bygningerne er projekteret og designet af
tegnestuen BIG - Bjarke Ingels Group.
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