Plejecentret

MUNKE MOSE
Referat af beboer og pårørende møde den 21. marts 2018.
Alle blev budt velkommen af Linda. Der fremmødte 22 beboere og 36 pårørende samt 4
personale. Et rigtig god fremmøde, tak for det.
Praktisk information:
Referat lægges på hjemmeside inden påske.
Der skal informeres til den enkelte beboers forsikringsselskab ang. specielt
indboforsikring om flytning til midlertidig bolig på Kragsbjervej 72, 5000 Odense C, og
opmagasinering at indbo, som ikke kan medtages, i aflåst rum på Østerbro 1-7, 5000
Odense C , fra 1. april og til 31. januar 2019, hvor vi skal være tilbage til Munke Mose Alle
4-6, 5000 Odense C.
Der tilbydes besøg af beboere og pårørende på Kragsbjergløkke søndag den 25. marts og
søndag den 1. april begge dage kl. 11- 14.
HUSK elevator IKKE må bruges, da den mangler godkendelse. Den er i orden, når vi
flytter.
Der var spørgsmål om nøgler til boligerne på Kragsbjergløkke. Der forefindes ikke, men vi
sørger for nøgler til jeres bolig, så jeres bolig kan aflåses.
TV- signal leveres af You See med programmer svarende til mellempakken.
Der er i boligen alm. telefonstik til fastnet telefon. Vi kan desværre ikke flyttet
beboernes telefon, det skal være jer, som pårørende, som gør det – beklager.
Telefonen flyttes til den midlertidige adr. på telefon: 70704734 og det koster 475,00 kr.
at flytte den. Beløbet bliver af os refunderet mod kvittering her på kontoret. Når der
flyttes tilbage er beløbet igen 475,00 kr.
Flytningen af beboerne sker mellem den 3. og 9. april begge dage inklusiv.
Der står container i indkørslen, som I meget gerne må benyttes til ting, som I aftaler med
jeres pårørende skal kasseres. Der må ikke lægges lysstofrør eller batterier i container.
Vi håber på en rigtig god samarbejde med jer, så denne flytning går så godt så muligt for
specielt beboerne.
Er der spørgsmål er I rigtig hjertelig velkommen henvende jer mig.
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