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Referat fra møde i Sundheds- og Omsorgsgruppen, afholdt den 7.12. – 2021, kl. 16:00 i vores 
lokaler i beboerhuset. 

Deltagere: Britta, Gini, Hildur, Tine og Sven Erik. 

Afbud: Elin og Elsa. 

Dagsorden: 

1. Status vedr. lågen i Strandgaden. 
2. Plejehjem status. 
3. Budget og overførsel sagen 2022 og 2023. 
4. Kommende mødedatoer. 
5. Eventuelt.  

Ad. 1. Status vedr. lågen i Strandgaden. Sekretariatet blev opfordret til at sende en rykker til 
Kriminalforsorgen, vedr. lågen i hegnet i Strandgade, som vi har ønsket fjernet grundet at stedet er 
vanskeligt at passerer for kørestols- og rollatorbrugere. Kriminalforsorgen beklagede deres sene 
svar og tilkendegav at de ikke så nogen problemer i at fjerne lågen. Efter egen bestigelse den 5.12. – 
2021, så er lågen endelig fjernet. Men der sættes nok en bom op med indkørsel forbudt men med 
skiltning om en brandvej. Billeder vedhæftes til arbejdsgruppen. 

Ad. 2 Plejehjem status.  Gruppen overvejer at skrive til  borgmesteren for Sundhed- og Omsorg, 
samt til den nyvalgte borgmester for Teknik og Miljø og minde dem om at de under valgkampen 
gav tilsagn om et eller 2 plejehjem på Christianshavn. Eventuelt også et brev til de nye medlemmer 
i begge udvalg.  

Herudover måske også sende et brev til boligministeren, der har været medvirkende til forslag om 
bygning af et antal almennyttige boliger, om at der også afsættes beløb til opkøb af grunde hvor der 
kan placeres plejehjem.  

Der har også gået rygter, dels om bygning af et plejehjem på Christiania, dels om et antal 
almennyttige boliger også på Christiania. Måske bør det overvejes at indgå en dialog med 
Christianitterne omkring fælles holdning til bygning af plejehjem/plejeboliger og evt. ældreboliger 
på Christiania.  

Der er udsendt en tillæg til lokalplan for Holmen nr. 331 og her er der flere steder nævnt 
plejeboliger, plejecenter o.s.v. Så der kunne også være muligheder for flere plejehjem på 
Christianshavn. Sven Erik sender lokalplansforslaget til gruppen 

Alle nævnte aktiviteter tages op i det nye år.  

Ad. 3.  Budget 2023 og overførselsagen 2022. Følgende ønskes: 

Da Christianshavns Beboerhus og CIK´s lokaler på 1. sal, er de bygninger hvor der er mulighed for 
offentligt møde med flest deltagere, så ønskes det at der afsættes midler til etablering af elevatorer 
begge steder.  

Vi ønsker, at ved alle overgange mellem vej og fortov at der nivelleres, således at både kørestols- 
og rollatorbrugere kan komme frem overalt på Christianshavn. Som det er nu, er det næsten umuligt 
at færdes alle steder på Christianshavn. 
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Ad. 4. Kommende mødedatoer: 

 Tirsdag den 18.1. – 2022 kl. 16:00 

 Tirsdag den 15.2. – 2022 kl. 16:00 

 (Tirsdag den 22.3. – 2021 kl. 16:00) her er det nye Lokaludvalg tiltrådt, så datoen kan 
ændres.  

Ad. 5. Eventuelt. Lokaludvalget havde sendt brev til justitsministeren vedr. forsøg med legalisering 
af hash i København, men som forventet var det er ”vattet” afslag. Brevet sendes til gruppen.  

For referat: Sven Erik 


