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Vanløse lokaludvalg; Høringssvar vedrørende rehabiliterings og
midlertidige akutpladser.
Vanløse Lokaludvalg er med brev af 22. december 2009 anmodet om
at afgive høringssvar
Vi har vi med interesse læst det udsendte materiale og takker for
denne mulighed for at give vores mening til kende.
Selve forslagets principielle indhold er positivt og fremadrettet, og
umiddelbart hæfter vi os ved konsekvenserne for ældre med disse
behov i Vanløse bydel – som er Lokaludvalgets opgave.
Placeringen af disse pladser på institutionen Hasselbo i
Bystævneparken er sikkert økonomisk og overordnet fornuftigt, men
for Vanløses borgere betyder det, at rehabiliterings- og midlertidige
akutpladser ligger længst mulig væk fra bydelen. Pårørende og
venner, der ikke har bil, får en lang og besværlig vej derud.
Vi forstår, at evalueringen peger på, at enheder på denne størrelse
anses for at være hensigtsmæssige af flere grunde, både faglige og
økonomiske.
For ældre borgere i Vanløse betyder det, at man ikke blot er ramt af
svækkelse og sygdom, men at man også i denne sårbare situation
flyttes væk fra det hjem og dets nærmiljø, som har været rammen om
et langt liv. Dermed mistes tilknytning, socialt, familiemæssigt og
medmenneskeligt.
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I Vanløse Lokaludvalgs hvidbog om bydelens sociale tilstand var et af
resultaterne, at borgere og ikke mindst de ældre oplevede nærhed,
fysisk og psykisk som noget væsentlig for deres livskvalitet.
Med nedlæggelse af Hyltebjerggård Plejehjem og en eventuel
kommende nedlæggelse af det ligeledes utidssvarende Damsøgård,
Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

tømmes Vanløse langsomt for vigtige institutioner for ældre i
lokalområdet.
I en kommune af samme størrelse som bydelene Vanløse og Brønshøj/
Husum ville der være tænkt meget på at have tilbud for en gruppe som
brugerne af Hasselbo i disse menneskers nærmiljø. Os bekendt er der
ikke foretaget evidensbaserede undersøgelser om dette aspekt og dets
betydning for svage ældre i Vanløse og andre lokalområder i
Københavns Kommune.
Vanløse Lokaludvalg indbyder Udvalg og Forvaltning, Vanløses
ældreråd, lægerne i Vanløse og andre relevante parter, f.eks. den
lokale hjemmepleje m.v. til en dialog om en fremadrettet løsning:
Selv om Hyltebjerggård er i gang med at finde andre arbejdsopgaver,
vil der stadig være plads til et mindre lokalt center på dette felt!

Med venlig hilsen

Bent Christensen,
Formand – Vanløse Lokaludvalg
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