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Kære alle,
Der er forår i luften, og efter en mild vinter er det muligt at komme i jorden
allerede nu. Dét er der nogen, der elsker. Vi er dog bare glade for at få
etableret et rigtigt komposthjørne til alt vores græs og haveaffald. Og vi er
endnu mere glade for, at vores nyindkøbte kørestolsgynge kan komme på
plads. Begge dele etableres i disse dage langs hegnet ind til
børneinstitutionen.

Tårnby Kommune
Endnu en gang slap vi med skrækken, men det er nok for tidligt at tro, at
faren helt er blæst over. Det handler om Kamagers fortsatte forbliven i
Regionen, hvor vi er glade for at være. Tårnby Kommune mistede
interessen igen - vist nok fordi, vi er en stor organisation med mange
medarbejdere og borgere med ret komplekse behov efterhånden. Det
kræver en forvaltning med en række faglige kompetencer som bagland, når
man skal løse de ret specialiserede opgaver. Det har vi i regionen, men det
”set-up” har man ikke i en kommune. Nu venter vi spændt på hvad
sundhedsreformen og det kommende valg kommer til at betyde for de
regionale handicaptilbud.
Status på bygningsudvidelse – invitation til byggemøde
Alle streger, tegninger og budget er nu på plads til den kommende
udvidelse af Kamager. Vi går med et langt mindre omfattende byggeri end
først planlagt, men sammen med vores interne byggemand fra Center for
Ejendomme og den eksterne rådgiver fra arkitektfirma er vi kommet frem
til nogle rigtig gode løsninger. Det er vi glade for – en stor milepæl er nået.
Byggerierne/forandringerne består af:
1. Ombygning af Team B. Den nuværende bolig overfor køkkenet
nedlægges, og en ny etableres i den nuværende dagligstue. Vi får
samlet køkken og stue og får mere plads. Vaskeriet ved B
nedlægges, og der laves i stedet et personalekontor.
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2. Tilbygning af lille personalekontor med 3 administrative
arbejdspladser, ved nuværende udgang mod p-plads.
3. Tilbygning af mødelokale til 12 personer samt 3 pc arbejdspladser
ud for det nuværende personalerum.
4. Tilbygning af personalekontor med administrative arbejdspladser og
mødelokale til 12 personer ud for Team C.
5. Ombygning og etablering af personaletoilet i nuværende
rengøringsrum v. Team E.
6. Opførelse af pedelbygning på nuværende busparkeringspladser. Her
skal være depotplads til hygiejneartikler, 5-6 dybfrysere, værksted
og arbejdspladser til pedeller.
7. Etablering af organiseret og pænt ”skraldeareal” med hegn omkring.
I disse dage er rådgiverne ved at udfærdige udbudsmateriale og lave de
fornødne ansøgninger til Tårnby Kommunes byggeafdeling, som har en
sagsbehandlingstid på ca. 40 dage. Forventet start på byggeriet er derfor
medio april, hvor første byggeprojekt bliver i Team B.
Byggemøde
Alle pårørende er inviteret til byggemøde tirsdag den 14. maj kl. 17.00
på Kamager. Her vil vi præsentere tegningerne til byggeriet, og vi vil
fortælle om de udfordringer og muligheder, vi forventer i forbindelse med
byggeriet. Blandt andet har vi et stort ønske om at imødekomme og
inddrage de berørte pårørende, så vi bedst kan hjælpe de beboere, som
bliver meget udfordret i perioden. Vi håber at se mange af jer.
Procedure: Ledsagelse af personale under hospitalsindlæggelse
Vi oplever jævnligt, at en beboer må en tur på hospitalet. Her er det vigtigt
for os, at vi eller en pårørende så vidt muligt er tilstede under beboeres
indlæggelse i det omfang, beboeren har behov. Ved akutindlæggelse
ledsager en medarbejder derfor altid beboeren til sygehuset, hvis det
overhovedet er muligt. Vi kan også efter aftale tilkalde pårørende før at
høre, om de har mulighed for at komme. Kan medarbejder fra teamet eller
pårørende ikke følge med på hospitalet, ringer vi efter en kollega, som kan
møde op på hospitalet.
I situationer med længerevarende hospitalsindlæggelser overvejer vi altid i
hvilket omfang, beboeren kan få den nødvendige hjælp af hospitalet.
Hospitalet har ansvaret for dets patienter og er forpligtet til at hjælpe

www.kamager.dk

I

Telefon: +45 3246666

Aktivitetskalender
Du kan se kommende
arrangementer på
forsiden af vores
hjemmeside
www.kamager.dk

- Et godt sted at bo

disse. Ofte vurderer hospitalerne dog, at de ikke kan yde den nødvendige
hjælp, hvorfor de ofte efterspørger vores hjælp. Til disse situationer har vi
en samarbejdsaftale med hospitalet og et dokument, hvor den konkrete
sygehusafdeling skriver under på, at de efterspørger vores hjælp. Det giver
os mulighed for at sende personale med på hospitalet og efterfølgende
sende regningen til sygehuset. Derved kan vi være til stede for beboeren
ud fra dennes behov under hele indlæggelsen.
Kontaktrådsmøde – beslutninger fra pårørendeaften d. 8/1-2019
Vi havde pårørendemøde på Kystens Perle i november 2018. Det blev lidt
anderledes, end vi havde tænkt, da oplægsholderen blev syg. Vi gentager
derfor temaet omkring ”Sorg og angst - hvem skal tage sig af mit barn, når
jeg ikke er her mere”. Denne gang med Annette Due Madsen d. 14.
november 2019. I vil høre nærmere.
Kontaktrådet bliver til Pårørenderåd
De forsamlede pårørende på Kystens Perle i november besluttede at
omdanne Kontaktrådet til et Pårørenderåd: Et råd for alle pårørende, der
møder op på til møderne, der fast afholdes to gange om året - forår og
efterår. Der er fortsat ikke stemning for en bestyrelse. I stedet bevarer vi
det ”gamle” kontaktråd som en kerne i Pårørenderådet. Det er disse
personer, vi f.eks. kan skrive og spørge om diverse, uden at skulle skrive til
alle pårørende på Kamager. Fast dagsorden til pårørenderådet er:
•
•
•
•
•
•

Hvad rør sig i og udenfor Kamager
Forstanderen informerer
Pårørende informerer
Evaluering fra sidste pårørendemøde/arrangement
Ideer til nye arrangementer
Andet

Ledelsen på Kamager deltager altid til Pårørenderådets møder. Hvis det er
muligt, deltager der et personale. Ud over de to årlige møder afholdes der
én gang årligt et arrangement over et udvalgt emne - evt. med
oplægsholder og evt. væk fra Kamager.

www.kamager.dk

I

Telefon: +45 3246666

Aktivitetskalender
Du kan se kommende
arrangementer på
forsiden af vores
hjemmeside
www.kamager.dk

- Et godt sted at bo

Beboerferie: I 2019 bliver der en fælles pris
I 2019 afholdes der beboerferier i ugerne 21 og 26. Som noget nyt har vi i
år lavet en standardpris for en vilkårlig beboerferie. Prisen er 3.000kr. for
leje af hus, samt 1.400kr. for transport. I alt 4.400kr. for en ferie i 2019.
Prisen er lavet ud fra følgende:
•

•
•

Gennemsnitspris for transport de sidste 3 år var Ca. 1.400 kr. (der
deles mellem egne busser og lejede biler, således at det ikke er
hverken fordel eller ulempe for nogen)
Gennemsnittet for en ferieuge i et sommerhus i Danmark i 2018 var:
4.100 kr. Gennemsnittet for en ferieuge i 2017 var: 3.700 kr.
Vi har regnet på de bookinger, der er lavet på huse i 2019 – her er
gennemsnittet ca. 2.800 kr. (dertil kommer evt. linnedpakker,
rengøring & strøm m.m.)

Efter endt ferie når alle regninger er kommet ind, vil vi – som altid - lave
et regnskab over de totale udgifter. I det tilfælde, vi har opkrævet for
meget, refunderer vi ligeligt mellem alle rejsende beboere. I tilfælde af
merudgift afholdes det af Kamager. På den måde er det hverken en fordel
eller ulempe, om man er mange i et hus eller få, eller om man har behov
for mere eller mindre personale.
Dato for sommerfest 2019
I det gode vejr kan man jo ikke andet end at glæde sig til forår og
sommer. Og på Kamager betyder det at glæde sig til sommerfesten. Vi
håber, at rigtig mange af jer af mulighed for at være med til at gøre 2019festen lige så hyggelig som sidste år. I 2019 afholdes sommerfesten den
14. juni, og igen i år vil Beboerrådet vælge menu, og vi vil sørge for
hyggelige og sjove aktiviteter.

De bedste hilsner fra Kamager og Mie Karleby.
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