Læserbrev om Birkehøj januar 2021:

Har der været en hemmelig plan om nedlæggelse af Birkehøj
Ældrecenter ?
Se dette læserbrev forud for kommunalvalget i 2017:
__________________________________________________________________
Nedlæggelse af plejehjem
Er der en Rebild-model for nedlæggelse i ”udkantsbyer” ? : Flyt
fokus – lav voldsom huslejestigning – stop vedligehold – beskær
beregningsgrundlag – saml alt i Støvring!
Tag Birkehøj Ældrecenter i Øster Hornum som eksempel: Byrådet
vedtog at lade anden aktør (her Lejerbo) stå for administration af
plejeboligerne med ok til huslejestigning på 8 % - og alligevel blev
huslejen de næste 7 år sat op til over det dobbelte (ja, du læste
rigtigt !!!, - hævet 104 % !).
I samme periode blokerede kommunen for brug af hensættelser til
vedligeholdelse, så beboernes indbetalinger hertil reelt blev
opkrævet ulovligt og plejehjemmet forfaldt mere og mere.
Så blev SOSU-betjeningen af ældrecentrets ældreboliger flyttet til
en ny enhed i biler, med længere reaktionstid på kald om hjælp.
Næste gang politikerne beder forvaltningen om spareforslag, vil
ældrecentrets driftsomkostninger dermed blive divideret med et
mindre brugertal, og det ”forbedrede” større tal for omkostning pr.
beboer vil så kunne misbruges til at argumentere for en
nedlæggelse og en samling i Støvring.
Er det sådan, at politikere og/eller forvaltning har lagt en
hemmelig plan om at motivere (eller skræmme?) til at fravælge
Birkehøj Ældrecenter ?, - vælgerne må nu forlange en forklaring !
Per Rolandsen og Tom Lassen, Øster Hornum.
___________________________________________________________________

Læserbrevet blev mødt med en rungende tavshed fra
byrådspolitikernes side, - og Nørager Plejehjem er siden blevet
lukket.
Det forslag om nedlæggelse i Øster Hornum, der nu endeligt
fremsættes - i ly af Corona-restriktionernes bremse på borgernes
protestmuligheder og som lukket punkt (hvorfor lukket ?) på et
møde i Sundhedsudvalget – kan vel kun bestyrke mistanken om,
at der ligger en manipulerende strategi bag forslaget ?
Hvis hertil kommer, at påbegyndt benyttelse af en eller to boliger
som aflastningsstuer yderligere reducerer antallet af faste
beboere, så bliver tallet for omkostning pr. beboer endnu ringere,
– eller endnu bedre, afhængigt af øjnene, der ser ?.
Mon det indgår i beregningerne, at de nu udekørende SOSUassistenter i dagtimerne har base på Birkehøj og har bilerne
holdende i carportene her ?, - og hvor skal de være (og køre fra ?),
hvis Birkehøj nedlægges?
Det skal nævnes: Da vi blev medlemmer af afdelingsbestyrelsen,
fik vi gennemtrumfet start på renovering af Birkehøj, idet der så
blev taget hul på den gemte reserve på flere millioner.
Kommunens teknikere har loyalt medvirket til istandsættelserne
og bygningen fremstår nu i nyrenoveret stand.
Desværre er munden nu lukket på os, da kommunen har nedlagt
afdelingsbestyrelsen, men heldigvis ser det ud til at
vedligeholdelsesarbejderne fortsættes.
Birkehøj er således nu i flot stand med et fremragende personale
– og med rig mulighed for omlægninger, der kan skabe en helt
anden positiv økonomi end den, der ligger i det aktuelle
nedlægningsforslag. Politisk stillingtagen bør afvente
undersøgelse heraf – inden det forestående kommunalvalg !.
Tom Lassen, Suldrup, og Per Rolandsen, Guldbæk.

