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Høringssvar vedr. byggeri af nyt plejehjem på Ruten i Tingbjerg 
 
Den 30. september 2019 præsenterede SUF materialet vedrørende 
byggeri af et nyt plejehjem på Ruten i Tingbjerg for Social- og 
sundhedsudvalget under Brønshøj-Husum Lokaludvalg. 
 
Det er denne præsentation, dette høringssvar tager udgangspunkt i. 
Følgende pointer har Brønshøj-Husum Lokaludvalg bidt mærke i fra 
oplægget fra SUFs embedsværk. 
 
Faciliteter og indhold 
Brønshøj-Husum Lokaludvalg sætter pris på, at der er tænkt på gode 
muligheder for fællesskaber både ude og inde og med forskellige formål 
som motion, hygge, madlavning og større fejringer. Og det er både for 
plejehjemmets beboere i hverdagen og også for plejehjemmets 
pårørende. Faciliteterne skal rumme og være inviterende i forhold til de 
pårørende, så de føler at de kan komme på besøg uden at være til 
besvær. 
 
Det er også godt at beboere fra nærmiljøet vil have mulighed for at 
bruge faciliteterne, såsom køkkenet og den store sal. På denne måde 
håber vi, at der kan komme liv på plejehjemmet og at bydelens borgere 
kan opleve flere muligheder for fælles aktiviteter. Ligesom det i samme 
ånd er godt, at 1. salens udendørs fællesarealer er åbnet op ud til de 
offentlige fællesarealer, så de ældre kan deltage i det øvrige udeliv.  
 
Derudover er vi også glade for, at huset også vil rumme fysioterapi, 
tandlæge og læge til både plejehjemmets beboere. Og at nogle af disse 
faciliteter kan bruges af områdes ældre. 
 
Generelt 
Det er vigtigt at forstå, at der i et udsat boligområde med mange 
nationaliteter er brug for en særlig opmærksomhed i forhold til at 
bevidstgøre og aftabuisere muligheden for en plejehjemsbolig og det 
gode ved det. Mange nationaliteter er opdraget til at passe deres ældre 
selv. Men med et travlt liv og mange forpligtelser kan det hurtigt betyde 
et ensomt og forsømt liv for den ældre. 
 
 
 



 
 

Side 2 af 2 

Vi håber også, at der tænkes i at ansætte en ledelse på et tidligt 
tidspunkt, som er med på idéen om åbenhed, tillid og fællesskab, så det 
er i den ånd plejehjemmet bygger sin base. Det kunne eventuelt sikres 
via en formålsparagraf. 
 
Derudover håber vi, at kommunen og SAB vil sikre en god 
kommunikation til og med de omkringboende lokale borgere. 
 
Vi ser frem til at der kommer et nyt og moderne plejehjem i vores 
bydel. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Hans S. Christensen 
Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
 
Stine Skot 
Formand for Social- og Sundhedsudvalget 


