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23. marts 2011
Høringssvar vedr. "Flytning af utidssvarende bofællesskaber til
Engholmen Nord"
Nærværende høringssvar har været behandlet i Kgs. Enghave
Lokaludvalgs Socialudvalg med deltagelse af en repræsentant fra
Ældrerådet i Kgs. Enghave. Høringssvaret forventes godkendt på Kgs.
Enghave Lokaludvalgs møde d. 7. april 2011.
Kgs. Enghave Lokaludvalg har stor forståelse for at kommunen
mangler boliger til udviklingshæmmede. Samtidig undrer det os, at
bydelen Kgs. Enghave igen skal holde for, når det drejer sig om at
finde boliger til nogle af samfundets svageste grupper.
Der inddrages til formålet ældreboliger, som står tomme. Dette undrer
Lokaludvalget. Vi hører fra Ældrerådet, at der i dag er ældre i
bydelen, som både ønsker og burde flyttes til en bedre egnet
ældrebolig i bydelen, men som ikke visiteres til dette. Lokaludvalget
ønsker derfor at få reglerne for visitering af ældre borgere til bydelens
ældreboliger oplyst.
Kgs. Enghave er en bydel med social slagside. Dette er kommunen
vidende om. Kommunen bør derfor hjælpe os med at gå op imod den
sociale skævvridning i bydelen og afhjælpe det. Lokaludvalget finder
det bekymrende, at der i stedet for, lige så stille, finder en udvikling
sted i retning af en stigning af antallet af samfundets svageste grupper.
Dvs. bydelen skal lægge boliger til flere og flere socialt svagt stillede
borgere, både af egne borgere, men også borgere fra andre bydele i
kommunen.
Tendensen giver et både kedeligt og uholdbart fremtidsperspektiv. À
la at der ”hugges en tå og klippes en hæl”. Selv i vores gode og
rummelige bydel er der grænser for, hvor meget social skævvridning
det er muligt at optage. Dette ønsker Lokaludvalget, at kommunen
respekterer og finder bedre løsninger på, således at Kgs. Enghave ikke
gøres til en art ”social dumping ground”, med risiko for ghettoisering
og forstærket naboflugt fra tomgangsboliger, og så er den onde cirkel i
gang.
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Kongens Enghave Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

Akkumuleres tallene, for konvertering af tomgangs-ældreboliger til
socialt svagt stillede borgere, bakkes Lokaludvalgets bekymring op:
Stubmøllevej: 19 boliger til unge med handicap i kollegiefællesskab
fra 2011-12.
Engholm Syd: 24 boliger til unge udviklingshæmmede i 2011-12.
Engholm Nord, P Knudsens Gade 51-53: 15 boliger til let
udviklingshæmmede unge i 2011.
Mozarts Plads 2: 24 boliger til voksne med handicap 2011.
I alt: 82 boliger
Lokaludvalget finder det også væsentligt, at man i de forskellige
forvaltninger taler sammen og samarbejder, således at ophobning af
anvisning af boliger generelt, inkl. konvertering af de såkaldte
tomgangs-boliger til socialt svage borgere i Kgs. Enghave undgås. Her
tænkes både på den aktuelle sag med de udviklingshæmmede beboere,
samt på anvisningsretten til de almene boliger i bydelen, som udnyttes
i fuldt omfang.
Lokaludvalget ønsker således ikke, at der i bydelen overdrages og
omdannes/konverteres yderligere ældreboliger til socialt svage
borgere og aktuelt de udviklingshæmmede. Lokaludvalget foreslår at
kommunen i stedet igangsætter egnet nybyggeri.
Lokaludvalget ønsker den socialt skæve udvikling bremset og ønsker i
stedet en tilvækst af ressourcestærke borgere. Dette kunne ske ved en
øget boliganvisning af borgere med arbejde i Kgs. Enghave,
studerende eller f.eks. ved sammenlægning af små boliger.

Med venlig hilsen
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