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Høringssvar
Høringssvar vedr. forslag til plan for placering af Lilleskov og Skovhuse
samt plan for fællesfunktioner og dagtilbuddet Østerhuse
Planen har været sendt i administrativhøring i perioden den 1. august til 22. august 2011. I
høringsperioden den 16. august 2011 blev der afholdt orienteringsmøde for de pårørende, jf. vedlagte
optegnelser fra mødet.
Der er indsendt høringssvar fra Teknik- og Miljøafdelingen i Nyborg kommune, Østerhuses MEDudvalg, Teknisk afdeling og Park og Transport tilhørende Skovhuse, pårørende Charlotte Grauslund,
pårørende Bente Plauborg og Johnny Hansen samt ledende økonomaer Gitte Villadsen og Gitte
Kromann på Skovhuse køkken. Der er i alt indsendt 6 høringssvar, jf. vedlagte.
Indsender af høringssvar
Teknik- og Miljøafdelingen i
Nyborg kommune
Østerhuses MED-udvalg

Teknisk afdeling og Park og
Transport tilhørende Skovhuse
Pårørende Charlotte Grauslund
Pårørende Bente Plauborg og
Johnny Hansen
Ledende økonomaer Gitte
Villadsen og Gitte Kromann på
Skovhuse køkken

Væsentlige pointer
Forslaget vurderes administrativt at kunne realiseres. Det
påpeges, at det er vigtigt for kommunen, at de eksisterende
kvaliteter i området ved Strandvænget ikke forringes.
Der støttes op om planen, specielt at Østerhuse reduceres til to
afdelinger. Det ønskes, at byggeprocessen for Østerhuse
igangsættes hurtigst muligt specielt pga. Engbos flytning.
Afdelingerne fremfører, at der kan spares penge ved at udnytte
de fælles ressourcer de to afdelinger har i periode frem til at
Lilleskov og Skovhuse nyplaceret
Ønsker at bevare svømmehallen pga. dens vigtighed for de
svageste borgere. Ønsker ikke en flytning af datteren.
Ønsker at bevare svømmehallen pga. dens vigtighed for de
svageste borgere.
Det forslås, at der etableres køkken i forbindelse med alle tre
døgntilbud.

Der er udsendt bekræftelse til alle, der har indsendt et høringssvar, hvoraf det vil fremgå, at
høringssvarene vil blive vedlagt materialet til den politiske behandling af forslag til plan for placering af
Lilleskov og Skovhuse samt plan for fællesfunktioner og dagtilbuddet Østerhuse.

