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DET ER EN BØRNEHAVE. Beskidt, nedslidt og ikke godkendt til beboelse. Børnehaven i Helsingør er ikke for børn. Eller
for nogen andre for den sags skyld. Alligevel brugte Helsingør Kommune den som husvilde-boliger for bl.a. hjemløse.
Foto: SAND
BØRNEHAVEN I HELSINGØR:

Genhusning på Grøn Stue…
Fra herberg og til gammel nedslidt børnehave. SAND blev kontaktet af en borger, der mod sin
vilje var blevet flyttet fra et herberg og rykket ind i en tidligere
børnehave. SANDs jurist, Sara
Thormar og undertegnede tog på
en
besøg. Og sagen affødte
føljeton
på Facebook. Og en sejr til borgeren. Læs med her.
AF SOFIE BAY-PETERSEN, PRESSE
& KOMMUNIKATION I SAND
DET ER EN BØRNEHAVE, del 1.
Sara og jeg har besøgt en borger
i Helsingør. Sagen kort er, at vedkommende har boet på herberg,
men er blevet udskrevet med den

begrundelse, at man havde et andet tilbud til ham. Et tilbud, sagde
kommunen, der var fuldstændigt
ligesom herberget – bare uden
personale. Efter lang tid frem og
tilbage, endte han med at takke ja. Under pres. Og har fået et
chok – for den virkelighed der
mødte ham det nye sted, var meget langt fra herberget.
Det viste sig, at stedet var en tidligere børnehave. Komplet med
gammelt legetårn og gynger i
haven og børnesikring på døren.
Og her huser man så borgere fra
Helsingør, der af en eller anden
grund mangler tag over hovedet.
19 mennesker kan der bo i alt –
på 4 af stuerne har man nemlig

sat 2 x 2 køjesenge ind. De 19
personer kan dele et køkken og
to badeværelser.
Første indtryk var, at der var helt
utrolig beskidt og nedslidt. Det
lignede det det var; en gammel
børnehave. Ingen fællesarealer, ingen tv-stue. Bare en slidt
bygning hvor folk betaler i omegnen af 3200,- pr. næse for at
bo. Voldsomme mængder fedtet
spindelvæv ned fra lofterne, beskidt køkken med hullet bordplade, adgang til toilet direkte fra
køkkenet. Bitte, bitte små værelser. Langt fra indkøbsmuligheder
– og begge de beboere vi mødte,
var dårligt gående… Ham vi var
sat i stævne af, har fx haft indtil
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flere blodpropper i hjernen.
Rystede drog vi derfra igen. Og
lovede at kigge på alle de uafklarede spørgsmål:
Er stedet overhovedet godkendt
til beboelse?
Hvorfor kan/vil Helsingør Kommune ikke dokumentere at stedet er godkendt til beboelse?
Hvorfor godkender folkeregistret
ikke stedet som bolig, når borgeren prøver at melde flytning dertil? Se billede…
Bruger kommunen stedet for at
spare penge? Borgeren, vi besøgte havde ikke udtrykt ønske om
at blive udvisiteret fra herberget
Hvis man har været indskrevet på
et herberg under §110 - kan man
så ved et trylleslag høre under
§80 (husvilde-paragraffen?) – og
hvem kan bestemme det?
Skal der være bare et minimum
af værdighed i de tilbud, en kommune har?
DET ER EN BØRNEHAVE, del 2. Så
er der nyt fra børnehaven i Helsingør. Helsingør Dagblad har været
forbi. Det viser sig, at børnehaven er godkendt til flygtninge,
men ikke til det den benyttes til
nu, nemlig såkaldte husvilde-boliger. Og egentlig skal bygningen
rives ned, så derfor skal den ikke
sættes i stand. MEN SKAL DER SÅ
BO MENNESKER I DEN??!! Flygtninge, hjemløse, husvilde eller
nogen som helst andre??
I SAND mangler vi stadig klokkeklart svar på, om man må bo
i den børnehave eller ej - og om
det kan være rigtigt, at man det
ene øjeblik er målgruppe for
§110 - og det næste for §80?

Hvis man er målgruppe for et
herberg (dvs. under Servicelovens
§110) så er det fordi man udover
at mangle et sted at bo, har nogle sociale problemer. Under §80
mangler man ’bare’ tag over hovedet. Og de sociale problemer,
der gjorde at man fik plads på et
herberg, forsvinder jo altså ikke
med et fingerknips fordi kommunen rykker en på et andet tilbud.
DET ER EN BØRNEHAVE, del 3. Så
er vi nået til næste kapitel i føljetonen fra børnehaven i Helsingør.
Kommunen har nu erfaret, at
den godkendelse, der ligger på
bygningen ikke er gældende til
det den anvendes til. Så langt, så
godt! Det ville dog have klædt
dem at undersøge det inden de
flyttede folk derud, eller handle
på det, da de blev gjort opmærksomme på problemstillingen for
1,5 mdr. siden.
”Jeg forstår det sådan at det

sæt
og afsender
er encitat
kommunal
bygning hvor
kommunen
har tilbudt
i en farvet
boksen bor-

ger at bo men at det så viser
sig at det ikke er lovligt. Er det
korrekt? (...) Denne kan godt
komme til at larme politisk,
hvor borger går til pressen”
- Helsingør Kommune i sagsnotat
om børnehaven fra SANDs aktindsigt (Kilde: Sjællandske Nyheder, sn.dk )
Herberget tvivler på om børnehaven er egnet.
DET ER EN BØRNEHAVE, del 4.
Det bliver mere og mere trist, jo
mere der kommer frem om kommunens “sagsbehandling”. Her-

berget, som borgeren kom fra,
stillede sig også meget tvivlende
overfor tilbuddet i børnehaven og det viste sig de havde helt ret i
deres bange antagelser.
Fra en artikel fra Sjællandske
Nyheder (sn.dk) Lyder det bl.a.:
“Det gøres klart overfor Helsingør Kommunes sagsbehandler, at
hele processen har været under al
kritik, og at det er uacceptabelt
med så kort varsel at flytte Kim,
uden at flytningen har kunne
planlægges ordentligt.
Truslen får Helsingør Kommune
til at reagere, og de sender en
sagsbehandler afsted med sengetøj og køkkengrej under armen”.

del 5

DET ER EN BØRNEHAVE, del 7.
Sejr! Nu bliver børnehaven tømt
og alle beboere bliver flyttet på
hotel eller andre steder hvor de
akut kan få tag over hovedet.
Kim, borgeren, der i første omgang kontaktede SAND og fik sagen til at rulle, har fået tilbudt en
lejlighed.
Og er alt så ikke i skønneste orden? Tjoooh. De menneskelige
konsekvenser ved det her, har
været store. Det er mere held end
forstand, at ingen er kommet til
skade (to af beboerne er i fare
for at falde) og vi mangler stadig
svar på hvordan man pludselig
kan være husvild under §80 når
en forstander for et herberg har
vurderet, at man er målgruppe
paragraf 110.

Indtil nu - tak for støtten - og
kæmpe - kæmpe tak til Kim for at
orke at råbe op og klage. Det er
så vigtigt at få de her sager frem
i lyset!

Du har ret til…
… at få indflydelse på hvor henne din behandling skal foregå henne – dvs. frit valg af behandlingssted.
– Servicelovens § 101 stk.5 og sundhedslovens §§ 141 stk. 1 og 142 stk. 7

Frustration, frustration, frustration!
Det er ikke kun lutter lagkage når byfornyelsen rammer. Ole har boet 5 år i sin lejlighed efter
18 år på et herberg. Og nu skal der så bygges om i hele ejendommen, hvilket betyder at fremtiden i en bolig han ellers var blevet meget glad for, pludselig er uvis.
AF OLE B. LARSEN, SAND HOVEDSTADEN

jeg

Det hele ser håbløst ud, jeg skal flytte fra min elskede lejlighed, efter fem år her. Men efter har læst dipermanent
verse papirer, så skal det nok gå. Nogle beboere vil flytte pernament, og her ved jeg ikke noget endnu.
Min lejlighed skal omdannes så jeg får et køkken allrum, vægge skal rives ned, badeværelset skal udvides, køkkenet skal laves om, det bliver en huslejestigning på ca. 300, hvis nu landsbyggefonden går ind i
det, hvis ikke, så vil den stige med ca. 1600. Hvis beboerne her ikke sagde ja til projektet, så vil det hele
blive tvunget ned over os, og det kalder vi demokrati, jeg kalder det diktatur. Dem der er på en overførselsindkomst, vi kalder det uacceptabelt. Vi der bor her, vil dog få tilbudt tre lejligheder at vælge imellem
og hvis vi ikke siger ja til dette, altså en af dem, så bliver vi smidt ud på gaden. Andre boligselskaber
tilbyder kun to lejligheder, og reglen er ifølge diverse vedtægter og love, at man kun skal have 1 tilbud
og det skal være i den kommune man bor i. Men nu er jeg heldig; mit boligselskab vil give os tre tilbud,
så jeg vil skrive de er ”flinke”. Og lad os så se hvad der sker: Flytter jeg pernament, eller skal jeg tlbage?

TEMADAGE 2021:

SAND TEMADAGE 2021
13. – 14. OKTOBER KL. 10.00
Brogården Abelonelundvej 40 5500 Middelfart
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Ta’ med på SANDs temadage og sæt
hjemløshed på den politiske dagsorden
Mød lokale (ungdoms-)politikere og gør dem klogere på, hvorfor
der er hjemløse i Danmark. Råb op så folk husker de hjemløse, når
de skal til kommunalvalg til november.
Det er gratis! SAND giver hotel og mad – transporten vil vi gerne
have din boform betaler (ellers kontakt os, så løser vi det).
Tilmelding: sandudvalg.dk
eller jeanne@sandudvalg.dk
Mere info: SAND, 89 93 70 60
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BROK ER IKKE NOK! Så er det
snart tid til SANDs Temadage. I
år skal vi sætte fokus på hjemløshed under kommunalvalget
- og sikre at folk husker de hjemløse når de skal til stemmeurnerne til november!
Temadagene er for alle hjemløse og tidligere hjemløse - og det
er gratis at være med. Transporten beder vi din boform om at
betale. Hvis der er problemer
med det, kontakt SAND på tlf.
89937060, så hjælper vi dig.
DU HAR OGSÅ EN STEMME - BRUG
DEN!

DEADLINE
BRUG OGSÅ DIN STEMME I
SANDSIGER!
Husk! Vi har også plads til din
historie
Skriv eller ring til Sofie på
22470323 eller sofie@sandudvalg.dk
Deadline for næste nummer
er d. 25/10.
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Måske har du én dårlig
dag - men du har ikke
40 dårlige dage i træk.
HVAD? Du kan allerede nu brevstemme til
kommunalvalget d. 16/11 2021 – der er ingen
grund til at vente til selve valgdagen
HVORNÅR? Du kan brevstemme fra d. 5/10 – 12/11 2021
HVOR? Du kan brevstemme i hvilken som helst kommune, ligegyldigt
hvor du opholder dig. Ikke kun i din egen.
Du kan brevstemme:
- på alle Borgerservice
- på mange biblioteker
- på sygehuse (hvis du er indlagt)
- i fængslet (hvis du sidder inde)
- på nogle boformer
… Spørg personalet eller på Borgerservice

HVORDAN? Du medbringer gyldig legitimation (fx pas, kørekort, sundhedskort),
møder op der hvor du vil stemme og beder om en stemmeseddel – den udfylder
du, lægger den i den udleverede kuvert, som du giver til personalet på
stedet. Har du ingen legitimation, henvend dig til den lokale præst.
Nemt ikke?
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HVEM? DU kan stemme til KV hvis du fyldt 18 år, er dansk statsborger
ELLER statsborger i et af de øvrige EU-lande, Island eller Norge og har
boet i Danmark de seneste 4 år.
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HVORFOR? Fordi din stemme tæller! Det er ikke ligegyldigt hvem der
bestemmer i kommunerne, hvis vi vil have bedre forhold for hjemløse.
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SAND – De hjemløses landsorganisation,
Sundholmsvej 34, st., 2300 København S, tel. 89937060

KALENDER			
Oktober
5-6/10
Skrivekursus: Hjemløs til hjemløs
13-14/10 Temadage 2021		
27-28/10 Bisidderkursus, Sjælland		
November
9/11
Bestyrelsesmøde i SAND		
24-25/11 Bisidderkursus, Jylland		

TID

STED				

INFO/TILMELDING
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12.00
10.00
10.00

Hotel Faaborg Fjord		
Brogården, Abelonelundvej 40, Middelfart
Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, Ringsted

10.30
10.00

TAMU Center, Rytterkasernen 13, Odense
STED FØLGER			

Sofie, tlf. 22470323
SAND, tlf. 89937060
Sara, tel. 92823111
Ask, tel. 20987921
Sara, tel. 92823111
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