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Åbningstider
Mandag-tirsdag 9:30-15:00
Onsdag LUKKET
Torsdag 9:30-16:30
Fredag 9:30-13:00

Telefontid
Mandag-onsdag 9:00-15:00
Torsdag 9:00-16:30
Fredag 9:00-13:00

Høringssvar vedrørende eventuel lukning af værestederne mellem 
jul og nytår 2016 og frem.

Rådet glæder sig over muligheden for at kunne være talerør og afgive hø-
ringssvar. 

Vi har med interesse læst det udsendte oplæg af 08.12.2016 fra Social- og 
Familieudvalget. Vi har drøftet det og talt med borgere, der bruger de kom-
munale tilbud, værestederne. 
Sagen drøftet i udvalget før jul og oplægget bygger derfor på erfaringer fra 
2014 og årene før. Havde punktet været mødebehandlet på udvalgets før-
ste møde i 2016, ville der havde været nye og andre erfaringer fra 2015. 
I den Blå Cafe har fremmødet dagligt været på ca. 20 personer imellem jul 
og nytår. I Søjlen / Huset er det 40 personer.
Udsatterådet finder derfor, at det er en meget dårlig ide at lukke og/eller 
sammenlægge værestederne mellem jul og nytår fremover. 
Husk på, at mange udsatte borgere, udover alvorlige psykiske- og mis-
brugsproblemer, er ensomme – uden familie- og vennerelationer, og lukke-
dage er øv-dage, hvor ensomheden særligt mærkes.  
Den skitserede plan for samarbejdet mellem værestederne er at betragte 
som urealistisk. Der er så store forskelle i brugergrupperne, og brugerne har 
brug for at være i de kendte rammer med de kendte medarbejdere.
Rådets medlem, Heinke Bornebusch, illustrerer de mangeartede  og kom-
plekse problemstillinger i det vedlagte bilag .
En reduceret åbningstid, evt. med lukning kl. 12, kunne evt. komme på tale. 
Dette anbefales drøftet på brugermøderne på værestederne.

Venlig hilsen

Elsa Knudsen,
formand for Udsatterådet

Privat adresse: Bavnehøjalle 83, 5800 Nyborg
Privat telefonnr.: 2193 5544 |Privat e-mail: elsa.knudsen@gmail.com

Kopi til orientering for rådets medlemmer samt formanden for Social- og Fa-
milieudvalget

Nyborg Kommune
Att.: Maibritt Eghave.
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