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Brugerpårørenderådets beretning for 2016

Tilsyn
I 2016 har Fynsgadecentret haft tilsyn fra fødevarekontrollen, embedslægen,
arbejdstilsynet og Revas.
Fødevarekontrollen var tilfredse og gav en elitesmiley.
Embedslægen havde nogle enkelte kommentarer, men alt i alt en fin
tilbagemelding.
Arbejdstilsynet var meget tilfredse og gav os en grøn smiley for det fysiske og
psykiske arbejdsmiljø.
Revas har været her for nylig og der kommer en rapport først i det nye år. Den
mundtlige tilbagemelding var meget fin.

Informationer
Beboere og pårørende bliver informeret om aktiviteter i Fysngadecentrets
beboerblad, der bliver omdelt til alle beboere hver måned.
Derudover er der på hver afdeling en informationsskærm med oversigt over
aktiviteter, fødselsdage og billeder fra begivenheder.

110 års fødselsdag
Vi fejrede 110 års fødselsdag den 16. juni, som samtidig var en
anerkendelsesdag af personalet. Dagen blev fejret med jazz musik og fælles
brunch for beboere, personale, frivillige og brugerpårørenderådet.

Tilskud fra Lions.
Vi har fået 5.700 kr. foræret af Lions. Pengene skulle bruges til en udflugt eller
et arrangement. Vi har valgt at bruge pengene til et arrangement her i huset.
Det blev til en dag med pølsevogn i gården og en aften med underholdning af
KFUM Spejdernes Brass Band.

Lukning af 2. sal
Da der er for mange boliger på ældrecentre i Hjørring Kommune, er det af
byrådet blevet besluttet at lukke 12 boliger på 2. sal på Fynsgadecentret pr. 1.
april. De fleste beboere er flyttet inden nytår. Der er flere der er flyttet andre
steder hen og der er nogle, der er flyttet nedad i huset.
Fynsgades Venner
Støtteforeningen er meget aktiv.
I 2016 er der i samarbejde med EUC Nord bygget en havepavilon, som blev
taget i brug i sommer efter et fint rejsegilde for håndværkerne.
Der er blevet sat hegn op omkring haven, og der er plantet op ad hegnet. Der
er indkøbt nye parasoller til terasserne.
Bussen har været til syn og er stadigvæk til stor glæde for beboerne.
Brugerpårørenderådet
Der er afholdt møder, hvor der er informeret og drøftet diverse emner i forhold
til Fynsgadecentret. Brugerpårørenderådet har rejst et spørgsmål til vedtægter
for Hjørring Kommunes brugerpårørenderåd, da der står skrevet, at der
afholdes fællesmøder med SÆH-udvalget, hvilket ikke er sket i flere år. Der er
ikke kommet svar på spørgsmålet endnu.

