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Referat fra møde i Sundheds- og Omsorgsgruppen, afholdt den 16.10. – 2021, kl. 16:00 i vores 
lokaler i beboerhuset. 

Deltagere: Britta, Gini, Hildur, Elsa, Tine og Sven Erik. 

Afbud: Elin og Gunnar. 

Dagsorden: 

1. Status ang. plejehjem. 
2. Brev vedr. lågen i Strandgade. 
3. Eventuelt.  

 
Ad. 1. Ud fra budgetudspil der er medsendt, så ser det ud til at der er meget lange udsigter til at et 
plejehjem på Christianshavn kan blive en realitet. 
Herudover tak til Gunner for det tilsendte materiale fra BR. 
Gruppen har sendt brev til Fredningsnævnet vedr. Nyholm og fredning, med en opfordring til at 
f.eks. fredning af skolen ikke bliver så hård, at det vil være umuligt at ændre på bygninger ind- og 
udvendig. F.eks. bør der være mulighed for at etablere diverse etageadskillelser og opsætte 
elevatorer.  
Gruppens 1. prioritet er stadigvæk Grønlands Handels Plads og det planlægges at skrive brev til 
boligministeren, for at sikre at kommunen får 1. prioritet på pladsen og der til skønnes at der bliver 
udarbejdet lokalplan for området.  
M.h.t. Nyholm og skolen er der mange aktører der er interesseret og hvis ”Freja” skal stå som 
udbyder, så kan det meget vel blive et spørgsmål om hvem der byder højes.  
Herudover går der også rygter om at man vil ansøge Danisco om at omdanne stedet som kulturarv, 
da området sammenlignet med Karlskrona, har betydelig større historisk værdi. Sker det, så bliver 
det næsten umuligt at etablere noget på Nyholm.  
Gruppen havde set at der åbenbart bygges på Wilders Plads. Hvad der bygges, er der ingen der ved. 
Måske bør Per Christensen kontaktes herom. For han bør vide hvad der sker.  
Der har også florereret rygter om Kriminalforsorgens bygninger. Her bør kommunen også være på 
forkant og evt. sikre disse bygninger til kommunale formål.  
 
Ad. 2. Som en konsekvens af byrettens dom vedr. Bo vitas afspærring af deres område, hvor 
byretten har fastslået at deres afspærring er ulovlig og skal fjernes. Så kan man evt. sende brev til 
Teknik og miljø om at vi også har et problem i Strandgade, da kajarealerne skal være tilgængelige. 
Sven Eri bringer dette op på FU-mødet onsdag.  
 
Ad. 3. Vi drøftede kommunevalget og kommer der ny borgmester for Sundhed- og Omsorg, så skal 
der forberedes et brev hvor vi beder om en samtale, så denne kan blive sat ind i gruppens ønsker.  
 
Næste møde tirsdag.7.12. – kl. 16:00. 
 
For referat:  Sven Erik 
 

 


