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Optegnelser fra orienteringsmøde vedr. forslag til plan for
placering af Lilleskov og Skovhuse samt plan for
fællesfunktioner og dagtilbuddet Østerhuse
den 16. august 2011 kl. 17.00 på Skaboeshusevej 120.

I forbindelse med den administrative høring vedr. forslag til plan for placering af Lilleskov og Skovhuse
samt plan for fællesfunktioner og dagtilbuddet Østerhuse i perioden 1. til 22. august 2011 var alle
pårørende på tilbuddene Lilleskov, Skovhuse, Engbo og Østerhuse inviteret til orienteringsmøde vedr.
forslag til plan. Der deltog omkring 50 pårørende i mødet sammen med formanden for socialudvalget i
Region Syddanmark Bente Gertz, de fire forstandere samt ansatte på socialområdet.
Bente Gertz indledte med bl.a. at understrege, at det er vigtigt at komme videre med planen nu
specielt i forhold til beboerne samt at hun ville bringe forslag og bemærkninger fra orienteringsmødet
med videre i den politiske behandling af planen.
Driftsdirektør Jens Jørn Bøvling og afdelingschef Peter Schøning gennemgik indholdet af
høringsmaterialet, jf. vedlagte præsentation.
Indholdet af planen blev herefter drøftet. Der var generelt stor opbakning til planen og der var specielt
fokus på følgende fire områder, hvor der skal undersøges yderligere inden den politiske behandling:
•

I høringsmaterialet er det foreslået, at de Skovhuse boliger der placeres på Skaboeshusevej
placeres i Skærehaven (markeret med E på slide 6). Denne placering kan medføre, at der skal
søges om dispensation fra skovbyggelinjen og igangsætning af byggeprojektet dermed udskydes.
Det blev derfor på mødet aftalt, at få undersøgt jordbundsforholdene i Slugten nærmere (markeret
med D på slide 6) med henblik på at afklare merudgifter til pilotering mv. og dermed mulighed for
placering af et antal boliger på denne grund.

•

Det blev understreget, at det er vigtigt at fastholde køkkenfunktionen i forbindelse med tilbuddene
og gerne et på hvert tilbud. Det anbefales derfor i forbindelse med den politiske behandling, at der
igangsættes et arbejde på at beregne de mulige scenarier for køkkener i forbindelse med
tilbuddene.

•

Der er fra et antal borgere et stort ønske om at fastholde svømmehallen. Alle muligheder skal
derfor undersøges og gennemregnes inden materialet forelægges til politisk behandling.

•

Der skal arbejdes videre med en model for afgrænsning af parken, således at den ikke vil komme
til at belaste driften og dermed taksterne.

De pårørende vil blive inddraget i den konkrete planlægning af Lilleskov og Skovhuse på samme vis
som i projektgruppen for planlægningen af Engbo.
Driftsdelen for de involverede tilbud i den mellemliggende periode frem til indflytning vil blive afklaret i
efteråret 2011.

