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Hej Per Jensen.
Under henvisning til foreningens vedhæftede skrivelse af 18. september 2016 til kommunens Social- og
Sundhedsudvalg, dit nedenstående svar som formand for udvalget i 2016, har bestyrelsen i Vesterled
Grundejerforening følgende bemærkninger i forhold til de kommende politiske beslutninger om emnet:
• Vi bemærker os, at vi som forening/bestyrelse repræsenterende godt 570 husstande ikke på noget tidspunkt
har været inddraget i processen omkring placering af ”Fremtidens Ældrecenter”, som nu er blevet til
”Fremtidens Ældrecenter Vesterled”, med placering på det kommunale grønne areal for enden af Lillevang
og Østervang i direkte forbindelse med foreningens nærområde.
• Vi bemærker os, at forvaltningsindstilling/placering af dette ældrecenter er vedtaget i Social- og
sundhedsudvalget den 21/2-18 og efterfølgende i Økonomiudvalget den 7/3-18.
• Vi bemærker os, at Seniorrådet i forvaltningsindstillingen har haft mulighed for at udtale sig med
følgende: Seniorrådet anbefaler at sikre tilstrækkelig kapacitet til både plejeboliger og midlertidige
pladser og anser placeringen som velegnet.
• Vi bemærker os, at bestyrelsens tidligere vedhæftede henvendelse ikke er medtaget eller omtalt i
forvaltningsindstillingen, ligesom man forinden de politiske beslutninger ikke har fundet det nødvendigt, at
indhente en efterfølgende udtalelse fra foreningens bestyrelse.
• Vi bemærker os samtidig, at Kommunalbestyrelsen har emnet til behandling på mødet i morgen den 14/318, hvor bestyrelsen må formode, at det fremtidige arbejde med placering og projekt bliver vedtaget.
Bestyrelsens finder denne fremgangsmåde for uheldig og uhensigtsmæssig, når politiske tilkendegivelser
samtidig og til stadighed omtaler vigtigheden af borgerinddragelse.
Bestyrelsen anerkender behovet for en løsning på området set i forhold til de sidste mange års politiske
overvejelser og tilkendegivelser, men undrer os samtidig over den manglende medinddragelse og en
tilsyneladende yderst begrænset og ”lukket” politisk sondering.
Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne
Steen Nielsen – Vesterled Grundejerforening.
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Hej Per Jensen.
Tak for din hurtige respons.
Vi er naturligvis klar over, at der ikke er truffet en KB beslutning om bl.a. placeringssted.
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Vi har blot forholdt os til de forvaltningsmæssige bilag i projektet kombineret med de foreliggende politiske
tilkendegivelser, hvori det grønne kommunale areal i foreningens område er nævnt som en alternativ
mulighed.
Mvh.
Steen.
Fra: Per Jensen [mailto:perje@brondby.dk]
Sendt: 19. september 2016 14:55
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Emne: Vs: "Fremtidens Gildhøjhjem".

Kære Steen.
Jeg skal hermed også kvittere for modtagelse af grundejerforeningens brev vedr. mulig fremtidig placering
af et af kommunens ældrecentre. Jeg kan oplyse dig om, at processen stadig er i gang, og der er kun truffet
en afgørelse i denne sammenhæng. Den er truffet af en enig kommunalbestyrelse, og den går ud på, at det
nuværende Ældrecenter Gildhøjhjemmet ikke er tidssvarende og at en fortsat renovering vil være for
omkostningstungt. Derfor skal et nyt opføres.
Det er IKKE besluttet, hvor og hvornår denne ny-opførelse skal være.
Tak for grundejerforeningens interesse og deltagelse.
Med venlig hilsen
Per Jensen
Medlem af Brøndby Kommunalbestyrelse for Socialdemokratiet
Mobil: +45 2173 7557
Formand for:
- Social- og Sundhedsudvalget
- Bevillingsnævnet
Medlem af:
- Kulturudvalget
- Handicaprådet
- Folkeoplysningsudvalget
www.stempåper.dk
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Til orientering ifølge aftale med Niels Møller.
Venlig hilsen
Jannie Molberg
Sekretær
_______________________________
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Brøndby Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen
Sekretariatet
Park Allé 160, 2605 Brøndby
Telefon: 4328 2504
Mail: janmo@brondby.dk
Web: www.brondby.dk
Signerede/krypterede e-mails kan sendes til mig på adressen social@brondby.dk

Fra: Steen W. Nielsen [mailto:formand@vesterled-gf.dk]
Sendt: 18. september 2016 18:04
Til: Social- og Sundhedsforvaltning
Emne: "Fremtidens Gildhøjhjem".

Hermed fremsendes vedhæftet skrivelse til Social- og Sundhedsudvalget vedr. ”Fremtidens Gildhøjhjem”.
Kvittering udbedes venligst for modtagelsen af denne mail med vedhæftet pdf.
Med venlig hilsen
Steen Westergaard Nielsen
Formand – Vesterled Grundejerforening
Østervang 10, 2605 Brøndby
Tlf. 25778325.
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