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Socialforvaltningen planlægger at anlægge et botilbud på Linde
Allé 40 – 44, der kommer til at huse 20 borgere. Størstedelen af
borgerne kommer til at bo på botilbuddet i lang tid, måske resten af deres liv. Beboerne er for en stor dels vedkommende
50+, tidligere hjemløse og præget af et langt liv med stoffer og
alkohol.
Beboerne bor i botilbud, fordi de ikke er i stand til at bo i deres
egne hjem. De får bl.a. hjælp til personlig hygiejne, kost, og administration af medicin og er derfor i et stabilt behandlingsforløb. Nogle vil sidde i kørestol eller bruge andre hjælpemidler,
når de skal udenfor. Der er også flere, der har kontakt til psykiatrien.
Beboerne vil oftest komme fra midlertidige botilbud og herberger, men enkelte kan have boet hjemme med bostøtte. For at
blive visiteret til boltibuddet Linde Allé 40 kræver det, at man
har behov for pleje og støtte det meste af døgnet.
Beboerne har ret til privatliv i deres egen bolig. Det betyder, at
medarbejderne ikke kontrollerer, hvad der sker på deres værelser. I fællesarealer og opholdsstuer, mv., bliver indtag af stoffer
ikke tolereret. Der er tilbud om nedtrapning og stabilisering af
misbrug.
Det står beboerne frit for at komme og gå til botilbuddet. En del
vil dog være så fysisk hæmmede, at de i praksis ikke bevæger sig
langt væk fra matriklen uden hjælp fra personalet.

Medarbejdere på Linde Allé








Der er personale døgnet rundt. Der vil være omkring 25 ansatte
tilknyttet på skift. De ansatte har oftest socialpædagogisk eller
sundhedsfaglig baggrund.
Hverdagen går med at sørge for at beboerne får noget at spise –
alene eller sammen. Medarbejderne står for aktiviteter i huset
eller ud af huset. Det kan være alt fra arbejde i haven til udflugter. Personalet samarbejder også med beboeren om, hvordan
nye behov hos den enkelte kan håndteres, fx gennem støttende
samtaler.
Beboerne skal også støttes i helt almindelige gøremål, som at
gøre rent i deres egen bolig, komme i bad, indkøb osv. Indimellem er der brug for, at en medarbejder ledsager en beboer til
læge, tandlæge, frisør mv.
Samlet set er personalets opgave at sørge for, at huset fungerer
med alt det praktiske omkring beboerne. Det skal være sikkert og
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trygt for alle at være på botilbuddet. Det er også personalets ansvar at handle, når der opstår problemer eller akutte situationer.
Derudover skal personalet sørge for, at der tages hånd om beboernes fysiske og psykiske udfordringer, så de i videst mulige
omfang kommer sig og trives.
Københavns Kommune stiller ikke p-pladser til rådighed for deres ansatte. Erfaringsmæssigt vil en del benytte sig af cykel og
kollektiv trafik.

Bygningen









Den nuværende bygning skal rives ned. Det sker, fordi bygningen rummer kontorfaciliteter, mens botilbuddet er til en målgruppe, der er fysisk svækket og har behov for pleje og omsorg.
Beboerne skal bo tidssvarende, i en bolig med handicaptilgængelighed, hvor de kan modtage den rette hjælp.
Det er endnu ikke fastlagt, hvordan bygningen kommer til at se
ud. Socialforvaltningen har fremlagt tidlige disponeringer på en
3 etagers bygning, men mere detaljerede skitser fastlægges først
i de kommende faser.
Der er tale om et samlet areal på 1844 m2 fordelt over 3 etager.
Det er ca. halvdelen af det samlede kvadratmetertal for den eksisterende bygning, der ligger på matriklen i dag.
Boligerne placeres på 1. og 2. sal, mens personalerum til administration, møder og ledelse, fordeles på alle tre etager.
Bygningens volumen opdeles i fire mindre bygningskroppe, der
dog bliver sammenhængende. De fire mindre bygninger kommer til at minde om naboejendommen i størrelse. Disponeringerne er endnu kun fremsendte forslag, men er endnu ikke godkendt af Teknik- og Miljøforvaltningen. Der tages derfor forbehold for ændringer.

Fællesareal og omgivelser






I den videre bearbejdning af projektet er der lagt op til en proces, hvor der vil være dialog med både følgegruppe og selvfølgelig de konkrete matrikelejere, som tilbuddet vil dele skel med,
om hvilke typer af hegning, man ønsker anlagt. Derudover er det
også en beslutning, der skal godkendes hos Teknik- og Miljøforvaltningens byggesagsbehandling.
Byggeriet er forslået som værende introvert og centret omkring
en indre gårdhave, hvor beboerne vil kunne opholde sig afskærmet. Der er lagt vægt på, at boligerne er trukket op på 1. og 2. sal
således, at beboerne mindst muligt bliver udstillet eller generet
af trafik og aktiviteter i gaden.
Fællesarealerne er en vigtig del af botilbuddet, og medvirker til,
at beboerne ikke bliver isoleret og ensomme. Fællesarealernes
indretning er endnu ikke fastlagt, men de etableres i forskellige
størrelser og udtryk rundt om i botilbuddet. De vil tilbyde
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forskellige former for aktiviteter, såsom spisning og cafe, filmaftner og sociale begivenheder. Det vil også være i de områder,
hvor beboerne kan mødes i fællesskab udenfor deres bolig eller
holde mindre formelle møder med personalet.

Tryghed på Linde Allé










Socialforvaltningen har et godt og nært samarbejde med lokalpolitiet. Det er politiets opgave at sikre alle borgeres tryghed, naboer så vel som beboere på botilbuddet.
Botilbud i stil med Linde Allé har et nært samarbejde med politiet, der hjælper og bistår med politiopgaver, mens det er kommunens opgave at yde pleje og omsorg for beboerne.
Åbenlyst salg af stoffer ved botilbuddet accepteres ikke, men
politianmeldes af botilbuddets ledelse. Hvis der findes kanyler
og andet materiale til brug af stoffer, så er det vigtigt at kontakte
botilbuddets ledelse, så der kan tages hånd om det.
Personalet på forvaltningens botilbud er dygtige og veluddannede folk, der ved hvordan man arbejder med mennesker, der
bruger rusmidler og som har psykiske udfordringer. Beboerne
er i videst muligt omfang stabiliseret, bl.a. ved at de hjælpes
med at passe deres behandling.
Medarbejderne arbejder med metoder, der skal mindske risikoen for konflikter og voldsomme hændelser. Det er der god erfaring med fra andre tilbud. Der er tale om mennesker, hvor
konflikterne primært er mellem beboerne selv, og altså ikke noget, der foregår og håndteres indenfor botilbuddets egne rammer.
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