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Valby Lokaludvalgs høringssvar vedrørende
’Demografiregulering og lukning af plejeboligpladser 2017 og
2018
Valby Lokaludvalg har følgende bemærkninger til forslaget:
Grundlæggende synes lokaludvalget, at det er positivt med nye og
tidssvarende 1½- 2-rums boliger til beboerne frem for de nuværende
utidssvarende og nedslidte 1-rums boliger.
Solterrasserne: Det forekommer, at lukningen af pladser er
nødvendig. Lukningen af pladser gennemføres ved bortgang af
plejecenterets beboere. I den forbindelse vil lokaludvalget gøre
opmærksom på, at man i videst muligt omfang sikrer tryghed for
beboere og pårørende samt gode arbejdsforhold for plejepersonalet.
Det skal sikres via dialog og nye arbejdsgange. Det er derfor vigtigt at
sikre en god proces med inddragelse af beboere, pårørende og
personale.
Det samme gælder for selve flytningen til Plejecenteret Solgaven,
hvor det også er vigtigt, at alle relevante grupper bliver inddraget.
Lokaludvalget ønsker, at der bliver sat alle de fornødne ressourcer til
for at sikre så blid en overgang som muligt. Derfor er det vigtigt, at
Boligsekretariatet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er med i
processen og stiller en medarbejder til rådighed. Lokaludvalget er
glade for, at det er muligt med en samlet flytning af beboere og
personale, da det sikrer tryghed for alle parter.
Lokaludvalget mener, man skal være opmærksom på flytningen af det
aktivitetscenter, der lige nu er tilknyttet Solterrasserne, men som
ligger i Thorsgade på Nørrebro. I den forbindelse er det muligvis mest
hensigtsmæssigt, at man fastholder den nuværende placering af
aktivitetscenteret i hele perioden frem mod flytningen til det
nybyggede Solgaven står klar på Følager, frem for at flytte det til
Solterrasserne, for så at flytte det igen.
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Kirsebærhavens Plejecenter: Det forekommer lokaludvalget at
lukningen af pladser er nødvendig. Vi er dog blevet gjort
opmærksomme på, at der er tale om lukning af 23 pladser og ikke 22
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som der står i høringsmaterialet. De samme forhold omkring samlet
flytning til Huset William gør sig gældende for Plejecenteret
Kirsebærhaven som for Solterrasserne. Også her er det vigtigt med
inddragelse af Boligsekretariatet og beboere, medarbejdere og
pårørende.
Det er helt afgørende for Valby Lokaludvalg, at der kommer et nyt
Plejecenter i Folehaven/Kirsebærhaven. Det er et kvarter med mange
ældre og der vil komme flere i de kommende år og det er vigtigt, at
man kan komme på plejehjem i sit nærområde. Dertil er det en rigtig
god beliggenhed. Naboerne er kede af den midlertidige lukning, men
glæder sig til det nye. I den forbindelse er det vigtigt for lokaludvalget
at understrege, at der kommer mange naboer og spiser i plejecenterets
café og det er vigtigt med en god lokal erstatning for den cafeordning
– gerne med inddragelse af civilsamfundet.
Med venlig hilsen
Stefan Dybdal Emkjær, Formand Et Helt Liv
Michael Fjeldsøe, Formand for Valby Lokaludvalg
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