Plejecentret

MUNKE MOSE
Odense, d. 6. marts 2018

Kære Beboere og pårørende.

Vi har en glædelig meddelelse til jer.
Efter at have arbejdet med genhusningsplanerne og pavillon byggeri således at vi kunne
genhuse alle vore beboere, er det lykkes os, efter kontakt med Civica, som har købt
KRAGSBJERGLØKKE, at leje dette i genhusningsperioden. Her kan vi alle være, uden midlertidigt
byggeri, der skal kun rettes enkelte ting, for at få de sidste værelser, så kan alle være der. Det er
også sådan at forholdene omkring bad og toilet i boligen, er bedre på KRAGSBJERGLØKKE, toilet
og bad kommer kun til at mangle i enkelte boliger. Altså ingen pavilloner, hvilket vi under alle
omstændigheder finder bedre.
KRAGSBJERGLØKKE har fra første færd været vores primære valg, men i den salgsproces som
Odense Kommune havde sat i gang, da vi spurgte, var det ikke muligt at leje bygninger i den
ønskede periode, efter at købet gik på plads, har vi haft kontakt med Civica og som sagt, er det
lykkes, når Plejecenter Munke Mose flytter tilbage, skal KRAGSBJERGLØKKE omdannes til
ungdoms boliger.
Vi flytter i de to første uger af april, da håndværkerne går i gang på Plejecenter Munke Mose
den 16. april.
Der arbejdes i øjeblikket på højtryk, og vi afholder beboer- pårørende møde d. 21. marts kl.
19.00, her vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål og få svar.
I forbindelse med flytningen skal de pårørende ikke pakke noget ned for vore beboere, det gør
flyttefirmaet, og dette fordi det er dem som er forsikret.
I samarbejde med vore beboere må I pårørende meget gerne sortere ting fra som I finder
formålstjenligt ikke at tage med i genhusningsboligen eller i opbevaringsmagasin, det kan f.eks.,
være papirer, tøj og køkkengrej, dette for at lette selve flytningen for alle.
På Plejecenter Munke Mose er vi meget glade for ændringen, da KRAGSBJERGLØKKE er mere
velegnet til formålet, skulle der være spørgsmål eller andre ting I ønsker svar på, er I velkomne
til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen
Linda Jensen
forstander
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