SANDs arbejdsgruppe – ”Skæve Huse”
Referat 8
Referat fra ovennævnte arbejdsgruppes møde onsdag den 5. december 2007 hos
Røde Kors, København NV.
Mødedeltagere: Jørgen Jensen, René Holmgren, Stig Badentorph, Jens Vestergaard,
Stine Burmølle, Trine Fabricius, Birgitte Brockmeyer og
Torben Høecke.
1)

Ingen tilføjelser til den udsendte dagsorden.

2)

Udvalget gennemgik teksten under by- og boligpolitik i SANDs
principprogram.
I første afsnit vil vi gerne have slettet teksten: Vi er imod ethvert

tiltag, som bevirker at folk bliver smidt på gaden”.

Udvalget mener ikke denne tekst er relevant grundet den nye lov
ændring på området.

Afsnit 2: Ingen borgere skal kunne osv.” skal tilrettes. Denne opgave
har Stig påtaget sig og deadline er mandag den 7. januar 2008.
Afsnit 3 skal måske flyttes over til området om arbejdsmarkedspolitik.
Udvalget bag principprogrammet drøfter dette på deres kommende
møde.
Afsnit 4 har vi en enkelt ændring: Det skal tilstræbes at ophold på den

ene eller anden” slettes og ændres til: Det skal tilstræbes at ophold
på en boform osv.
3)

Udvalget blev enige om at satse på en københavnertur den 12.-13 og 14.
februar 2008.

4)

Jens, Stig, Birgitte og René finder ud af i fællesskab hvilke
opgangsfællesskaber etc. der skal beæres af udvalgets
tilstedeværelse den 13. og 14. februar 2008.
Den 12. februar 2008 over middag skal vi prøve at få en aftale med
Lola Foster, Velfærdsministeriet. Denne aftale ordner kontoret og
Torben i fællesskab.
(Lola Foster har i skrivende stund udsat vort møde til efter Påsken).

-2Herudover skal der rettes henvendelse til Sune Knudsen,
socialforvaltningen på Københavns Rådhus om en besøgsaftale. Dette
ordner kontoret og Torben ligeledes i fællesskab.
5)

Udvalget drøftede det af bl.a. Stine Burmølle´s udarbejdede projekt
”På sporet eller på sidesporet?”
I princippet er udvalget enige om at det nuværende system med
Skæve boliger mange steder er et dårligt tilbud til de dårligst stillede!
En passende bolig er vel første skridt på vejen til en anstændig
tilværelse.
Vi skal passe på at vi ikke fastholder borgeren i en marginaliseret
position ved ”kun” at tilbyde ”specielle boliger i specielle miljøer”.
Vi er ligeledes enige om at visitationen til Skæve huse er
utilstrækkelig mange steder.
Udvalget drøftede muligheden for to slags ”Skæve Huse” modeller.
Der er mange hjemløse der har psykiske problemer og de har måske
brug for en alternativ boligform i stedet for den almindelige Skæve
Hus model.
Udvalget var ligeledes inde på den sociale viceværts rolle. Disse
viceværter skal have en bred erfaring og være veluddannet i at aflaste
og støtte de beboere, der har brug for en hjælpende hånd til at
komme på ret køl igen.
Udvalget konkluderede til sidst at vi stadig ønsker Skæve boliger, men
vi ønsker boligstandarden hævet samt en bred drøftelse om placeringen af Skæve boliger.

6)

Udvalget blev enige om en artikel i SANDsigeren marts 2008 om vor
Københavnertur.
Herudover skal SANDsigeren maj 2008 være et temanummer om
Skæve huse. Trine vil være behjælpelig med udformningen af
artiklerne.

7)

Næste møde fastsat til mandag den 28. januar 2008 kl. 11.00 i
Hjemløsehuset, København NV.

Ref. Torben Høecke / 15.01.08

