ÆLDRERÅDET
STEVNS KOMMUNE

15. SEPTEMBER 2019

ÆLDRERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. AKTIVITETSHUS I STRØBY EGEDE OG SALG AF STRØBYHJEMMET
Ældrerådet har på et ekstraordinært møde den 12. september 2019 drøftet kommunens forslag til
etablering af et nyt aktivitetshus i Strøby Egede og salg af Strøbyhjemmet. Høringssvaret er godkendt af
alle rådsmedlemmer den 15. september 2019.
Rådet har anvendt tilsendt materiale:
- Høringsbrev fra Stevns Kommune, sundhed og omsorg af 4. september 2019 ”Stevns Kommune
etablerer et nyt aktivitetshus i Strøby Egede og sælger bagefter Strøbyhjemmet”,
- Notat fra Stevns Kommune, direktionen udateret ”Aktivitetshus i Strøby Egede, salg af Strøbyhjemmet”
og
- Notat fra Stevns Kommune, politik og borger udateret ”Spørgsmål & Svar: Aktivitetshus i Strøby Egede,
salg af Strøbyhjemmet”
Rådet har den 9. september 2019 aflagt besøg hos Strøby Pensionistforening på Strøbyhjemmet, Strøby
og modtaget af formanden Lillian Tange (LT) m.h.p. orientering om hjemmets aktiviteter og tilstand.
Rådet har den 12. september 2019 aflagt besøg i den tidligere børnehave Acaciebo, Acacievej 54, Strøby
Egede ved Ole Johansen, pedel ved Strøbyskolen m.h.p. egnethed og tilstand som aktivitetshus. Til stede
var yderligere LT og fritidskonsulent ved Stevns Kommune Yasmina Liv Zacares m.fl.
Ældrerådet skal udtale og anbefale følgende:
Ved besøget på Strøbyhjemmet udleverede LT en oversigt over aktiviteterne i 2018. Det blev oplyst, at
medlemstallet i pensionistforeningen p.t. udgør 102. Hjemmet benyttes på hverdage fra ca. 30 og op til
50 deltagere til forskellige arrangementer. Ved enkeltstående arrangementer op til ca. 70 deltagere.
Arrangørerne er pensionistforeningen, Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF, Liberalt Oplysningsforbund
(LOF) m.fl. På forespørgsel oplyste LT, at mange af deltagerne kommer fra Strøby Egede, der er
kommunens største bysamfund og som er uden egentlige aktivitetsfaciliteter m.m.
Efter en rundgang på Strøbyhjemmet er det rådets opfattelse, at der forestår en omfattende renovering.
Især udvendig hvor tag og vinduer formentlig skal udskiftes. Et ældre varmeanlæg, der udover hjemmet
forsyner en række nærliggende ældreboliger, ligeså.
Strøby må opfattes som et mindre og gammelt bysamfund. Der hersker en stor loyalitet over faciliteter
som kirke, forsamlingshus, brugsen, Strøbyhjemmet (tidligere plejehjem) m.m. Ingen tvivl om, at
borgerne vil anse et salg af Strøbyhjemmet med nuværende aktiviteter som et tab for byen.
Ved besøget på Acaciebo, der p.t. benyttes som institution for autister, der tænkes flyttet til
Lodbjerggårdsvej 10, orienterede Ole Johansen kort om institutionen. Ved gennemgangen af
lokaliteterne fandtes de velholdte og med flere muligheder for indretning til et aktivitetshus. Men ingen
tvivl om, at der forestår flere ændringer. Flere fandt, at døråbningerne inde, ville skabe problemer for
kørestolsbrugere, ligesom at der skal indrettes minimum 1 handicaptoilet til kørestol + 1 hjælper. Nogle
af rummene fandtes mindre egnede til de aktiviteter der p.t. gennemføres på Strøbyhjemmet, og flere
ideer blev nævnt.
Ældrerådet kan anbefale, at de p.t. værende brugere på Strøbyhjemmet, flyttes til Acacievej 54,
Strøby Egede og at Strøbyhjemmet sælges forudsat, at der

- afholdes møde med repræsentanter for brugerne om indretningen af Acacievej 54 til brug for diverse
aktiviteter,
- ikke mindst tages hensyn til ovennævnte vedr. handicappedes deltagelse og at uegnede rum gøres
egnede for brugerne, og
- ikke iværksættes flytning fra Strøbyhjemmet, før indretningen til et aktivitetshus på Acacievej 54 er
tilendebragt.
Hans C. Bech
Formand for Ældrerådet.

NB. Ældrerådet har modtaget anmodning om afgivelse af ovennævnte høringssvar onsdag den 4.
september 2019 med høringsfrist til fredag den 13. september 2012, en frist på 9 dage inklusive en
weekend. En så kort frist kan ikke undgå at give problemer med at få alle 9 rådsmedlemmer inddraget i
behandlingen af høringen (hvilket dog lykkedes), ligesom evt. møder med implicerede ikke kan
gennemføres.
Rådet skal anbefale, at fremtidige høringsfrister får en varighed på mindst 14 dage.

