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Christianshavns Lokaludvalg har med glæde læst udkast til 

kvalitetsstandarden "Ældre i København 2020". Vi læser med 

tilfredshed, at der er mange gode tilbud til ældre. 

 

Desværre må vi også meddele, at vi føler, at der er nogle mangler i 

oplægget; især for de ældre på Christianshavn: 

 

Under nr. 1 Aktivitetstilbud henvises til aktivitetscenter Indre Byi 

Rosengade; måske som det eneste sted, Christianshavns ældre kan 

henvende sig. 

 

Bemærkning: Hvis du syg/handicappet, så sørger kommunen for 

transport, hvilket er godt. Men skal man selv benytte offentlig 

transport og er dårligt gående, så tager turen ca. ½ time, med 

offentlig transport og to skift, henholdsvis bus/bus og metro/bus eller 

metro/metro Cityring jf. Rejseplanen. Heri er indregnet ca. 20 min. 

gang fra f.eks. Voldboligerne på Christianshavn til Rosengade 1 i 

Indre By. 

 

Der er ikke peget på andre alternativer, men der kunne jo peges på, at 

der også er aktivitetscentre på f.eks. Amager, hvor afstanden måske 

er kortere og med færre skift med offentlig transport. 

 

 

Nr. 3 om spisetilbud er et tilbud til dig, der ikke selv kan stå for 

madlavningen, eller som ønsker at spise sammen med andre. Når du 

er visiteret til et spisetilbud, har du mulighed for at gå 

hen på et spisested og spise et varmt hovedmåltid alle ugens dage.  

 

Igen er her nævnt to spisesteder under Indre By/Christianshavn i 

henholdsvis Nybodergården og Rosenborgcentret. 

 

Bemærkning: Her peges der på ældre, der ikke selv kan stå for 

madlavning og et tilbud om gå til et spisested. Som nævnt tidligere 

ligger disse steder meget langt fra Christianshavn. 
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Under 7 vedr. sygepleje: Som udgangspunkt får du sygepleje i en af 

kommunens syge- plejeklinikker. Du skal selv betale for transport til 

og fra klinikken. Du kan typisk få sygepleje kl. 8-15 på hverdage og i 

øvrigt efter nærmere aftale med kliniksygeplejersken. Hvis du fysisk 

og/eller psykisk ikke er i stand til at møde frem, kan du hele døgnet – 

alle årets dage – få besøg i eget hjem. 

 

Bemærkning: Her er det meget interessant, at ønsker en ældre 

christianshavner personligt at møde op, er der ikke peget på nogle 

muligheder. I stedet er Indre By/Østerbro nævnt som de områder, der 

kan benytte Rosenborgcentret. Her burde også være nævnt 

Christianshavn (selv om der er langt). 

 

Nr. 12. Omkring Plejebolig: Du kan søge om at få en plejebolig, 

hvis du har svært ved at overkomme hverdagens opgaver, eller hvis 

du føler dig utryg og ensom i en grad, der begrænser dig i hverdagen. 

Når du dagligt har et omfattende behov for personlig pleje, har du i 

Københavns Kommune mulighed for selv at vælge, om du vil 

modtage støtte i egen bolig eller flytte i plejebolig. 

 

Bemærkning: På side 56 nævnes de steder, hvor man kan tilbydes en 

Plejebolig, og her nævnes Voldboligerne på Christianshavn.  

 

Os bekendt er der stor forskel på en plejebolig og en ældrebolig. 

Derfor anbefaler vi, at Voldboligerne slettes fra dette afsnit, da 

Voldboligerne er kommunale ældreboliger. 

 

Herudover kan nævnes, at der i alle bydele burde være et 

Plejehjem/plejecenter, så kommunens tilbud til ældre kan løses 

ligeligt i alle bydele. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Poul Cohrt, 

formand 

 

 


