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Rundvisning på Nordvænget 19 den 7. juni 2005

Afdelingschef for Ældreservice Jette Scheel Bloch viste Rådet rundt i den nye
bygning, hvor håndværkerne var ved at rydde op og gøre det sidste færdig til
overdragelse d. 10. juni med indflytning efterfølgende uge.
Hele til- og ombygningen vil give 24 ekstra boliger, da 27 eksisterende boliger
på Nordhøj 4 bliver ombygget til 18 større bohger.
De beskyttede bohger Nordvænget samt ældrebohgerne skal ligeledes
renoveres, så de kan rumme også yngre handicappede og være en del af
plejeboligerne.
På hovedgangen Nordhøj 4 er de 4 bohger renoverede og skal bruges som
gæste- og genoptræningspladser.
Fløjene på Nordhøj 4 ombygges til dementboliger.
DAB skal administrere alle bohger som almindelige lejeboliger, dvs. med
indskud, lejekontrakt og almindelige lejebetingelser.
Der bliver bygget et portrum i glas mellem den nye bygning og det tidligere
Nordhøj 4, når der er renoveret / ombygget.
Afslutningsvis (forventet i begyndelsen af 2007) vil der blive indrettet sanseog træningshaver.
Rådet fik forevist en af 32 nybyggede ældreboliger, som er indrettede med
køkken, soveværelse, badeværelse samt stue med altan, og hvor alt er
indrettet for senere installationer afhjælpemidler.
Køkkenet har ingen komfurinstallation, men der kan frit opstihes kogeplade /
kogekedel el. lign.
I soveværelset er installeret skinner til evt. loftlift.
Badeværelse er bl.a. indrettet med indstillelig håndvask.
Hver etage har modtagekøkken i fællesrum, der indrettes til spisning og
ophold, desuden er der balkon med havemøbler.
Bygningen er i tre etager, hvor de er indrettet 11 bohger på de to, og 10
bohger på midterste etage, der indeholder serviceareal for personale. Her er
møde- / kursusrum for personale og kontor for daglig leder Tanja Holscher
samt datacentral for nødopkaldsystem og for servicepersonale.
I kælderen, der er under det halve af huset, er sprinklercentral samt teknisk
udstyr og depotrum.
Der afholdes indvielse onsdag d. 24. august 2005.

