
Høringssvar fra bruger og boligbestyrelsen i Nexøhuset 

Det er en stor glæde at se, at der i år søges om en opprioritering på en pædagog til 
Nexøhuset. Nexøhusets personale er dygtige og dedikerede, men der er et stort behov 
for flere af dem. Vi håber på denne vigtige opprioritering, og gør samtidig 
opmærksom på, at denne opprioritering kun får den ønskede effekt, hvis I ikke 
samtidig gennemfører nedenstående besparelser. 

Igen i år er ledsagerpuljen på som spareforslag fra Nexøhuset. Igen i år må vi 
understrege at beboerne i Nexøhuset har meget brug for den variation i livet, som 
ledsagerpuljen giver mulighed for. Husets dagligdag efterlader meget lille mulighed 
for ture ud af huset, hvorfor ledsagerpuljen for mange bliver den eneste mulighed for 
eksempelvis familiebesøg, gåture, brug af boblebad mm.  

Vi kan læse, at der også er forslag fra den sårbare hverdag, hvor man mener at kunne 
spare på dagtimer og praktisk hjælp. Tendensen bliver for os, at de først bliver 
spærret inde, og så kan de ellers afvente at der kommer nogen og hjælper dem. De 
har stadig behov for hjælp og støtte til alt i deres liv, dette behov bliver ikke mindre. 
Igen vil vi understrege, at de ikke bliver mindre handicappede af disse spareforslag, 
faktisk tværtimod. 

Vi har, som medlemmer af Nexøhusets bestyrelse, været med til at efterspørge at 
beboerne får lavet mad i deres eget hjem. Vi oplevede derfor forhøjelse af livskvalitet, 
da dette lykkedes. Ikke blot bliver der lavet mad i beboernes hjem nu, der er også 
udviklet på, at tilpasse maden til de forskellige. Derfor er oplevelsen af den 
nedadgående tendens endnu større, når vi læser spareforslaget om at tilskuddet til 
madservice bortfalder på Handicapområdet. Dertil skal lægges, at omlægningen til 
økologi kræver tid og opmærksomhed i køkkenet, hvilket harmonerer særdeles dårligt 
med, at konsekvensen af spareforslaget vil være, at husets ernæringsassistent skal gå 
ned i tid. 

Vi taler på vegne af beboerne i Nexøhuset, de er ikke selv i stand til at komme med et 
høringssvar, men konsekvenserne er for store, til at vi vil undlade at komme med et 
for dem. 

Nexøhuset beboere bliver ikke yngre og mere selv hjulpne, tvært i mod. De får mere 
og mere brug for støtte som tiden går, og det må vi forholde os til.  Så i vores 
fremtid, kan der ikke spares overhovedet, men der i mod, er der brug for en tilførsel 
af flere resurser. 

Pas på huset og pas på beboerne. 

Hold hånden under Nexøhuset! 

På vegne af bestyrelserne i Nexøhuset 

 



Formand brugerbestyrelsen Elsebeth Belgsting. 

 

Formand boligbestyrelsen Bente Funch Pedersen 

 


