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     Østerbro d. 10. juni 2008. 
Københavns Kommune, 
Sundhed- og Omsorgsforvaltningen, 
Center for Faglig Udvikling, 
Sjællandsgade 40, 
2200 København N. 
 
 
 
 
Høringssvar vedr. ombygning af den selvejende institution Fælledgården, 
Jagtvej 203, 2100 Ø. 
 
 
Østerbro Lokaludvalg har fuld forståelse for, at der på grund af Fælledgårdens nedslidning er behov 
for en gennemgribende ombygning og renovering.  
 
Når dette er sagt, er det kedeligt, at et plejehjem, som nu ikke længere er i offentlighedens søgelys, 
og som er kommet til at fungere rimeligt skal spredes på flere områder, dels Nørrebro og Vanløse 
(Bispebjerghjemmet og Johannesgården). Selvom disse steder ligger tæt på Østerbro, er det i 
borgernes øjne ikke Østerbro, men til gengæld er ønsket om nærhed med familien delvist tilgodeset. 
 
Fagudvalget for sundhed og omsorg under Østerbro Lokaludvalg vil gerne have en beregning over 
de nævnte dalende demografital i de kommende år for området og en forklaring på, hvorledes 4-
ugers garantien kan blive overholdt for borgere med tilknytning til Østerbro, således at der sker 
færrest mulige flytninger af gamle borgere. 
 
Det er Fagudvalgets erfaring, at der er en stor helbredsmæssig risiko for borgere, der er visiteret til 
plejehjem, som risikerer at blive flyttet flere gange for at overholde 4-ugers reglen. 
Dette ses i lyset af den dårlige helbredssituation, som borgerne befinder sig i, når de bliver visiteret 
til plejehjem. 
 
Derfor mener Fagudvalget for sundhed og omsorg, at godt nok skal 4 ugers reglen overholdes, men 
ikke med borgernes allerede meget dårlige helbred som indsats. 
 
Tilbage står spørgsmålet om, hvorledes man vil tilgodese daghjemspladserne og spisemulighederne 
for de svage gamle, som benytter Fælledgården dagligt. Dette mangler der, så vidt Østerbro 
Lokaludvalg kan se, at blive taget højde for, i alle tilfælde er det ikke nævnt i indstillingen til BR.  
 
Processen for moderniseringen finder lokaludvalget er meget godt beskrevet, og ser frem til, at de 
mange intentioner kan føres ud i livet uden alt for store omkostninger for beboere, brugere af 
Fælledgården og ansatte. 
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Østerbro Lokaludvalg er samtidig lidt skeptiske over for økonomien, og må insistere på, at alle 
forhold belyses og alle beregninger foretages til bunds, således at Fælledgården ikke bliver samme 
skrækscenarie som Ryholtgård, der endnu ikke er påbegyndt ombyggelse, på trods af, at dette 
plejehjem var lovet færdigombygget til foråret 2009. 
 
Når alt dette er beskrevet, kan Østerbro Lokaludvalg ikke sætte sig imod, at en utidssvarende 
bygning renoveres og moderniseres i henhold til lovgivningens gældende krav, og lokaludvalget 
håber, at de beskrevne forhold i forbindelse med renoveringen/ombygningen bliver overholdt. 
 
Fagudvalget for sundhed og omsorg under Østerbro Lokaludvalg vil gerne holdes løbende orienteret 
om renoveringen/ombygningen og hvad deraf følger, da vi føler, at vi bør være velinformeret 
omkring disse forhold, og ikke kun få informationerne gennem pressen, da det er et stort antal 
borgere på Østerbro, der bliver berørt på mange måder af denne ombygning og modernisering. 
 
 
Med venlig hilsen 
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Axel Thrige Laursen   Annette Hellmann 
ff. Østerbro Lokaludvalg   ff. Fagudvalget for sundhed og omsorg 
 


