Sygehuslægerne skal
nu bo i typehuse
I Horsens opfores der tyve
Toftebo-projektet
Vejle amtsråds sygehusudvalg har
fredag den 11. december 1970 afholdt
mode i Vejle. Sygehusudvalget vedtog at indstille til amtsrådet, at udvalget far hemyndigelse til at udarbejde et projekt for 20 Iægeboliger
til brug for reservelægerne ved
Vejle sygehus, som i henhold til den
gældende overenskomst har krav
på at få anvist bolig. I stedet for
Toftebo III projektet, som sygehusudvalget har fundet urimelig dyrt,
ønsker udvalget at bygge typehuse
Vejles nord-østlige omegn.
Denne indstilling hviler på en nyvurdering af nedvendigheden af, at
boligerne bygges i sygehusets
umid- nærhed. Sygehusudvalget har
forhandlet med sygehusets
overlægådmFnieafygr
og resultatet heraf er, at man
ikke længere betragter etablering af
boligerne i sygehusets nærhed som
uomgængelig nødvendigt.
Sygehusudvalget indstiller
samtidig. at man godkender
opførelsna20Iægbived
Horsens sygehus. Her har man
netop besluttet at forsøge med
en typehusløsning og er nået frem
til et tilbud, som Jigger væsentligt
under, hvad det ville have kostet at bygge og drive Toftebo III.
Når reservelægerne ikke har deres bolig umiddelbart ved sygehuset,
er det nodvendigt at indrette 2-3 I
vagtværelser på sygehuset, således
at de lager, der har såkaldt „bunden
vagt", omgående kan være tilstede
hos patienterne, når dette er
nød-vendigt. Selv med udglfter til
vagtværelser og til betaling af
vagttillæg folger heraf, er det samlede resultat billigere, end hvis Toftebo III var blevet bygget, og vagtberedskabet, som sygehusets lager I
naturligvis må lægge afgørende vægt I

og i Vejle er man gået væk fra

på af hensyn til patienternes sikkerhed, er usvækket.
, Naturligvis er der investeret betydelige beløb i det hidtidige projekteringsarbejde, men det kan oplyses, at
besparelsen ved ikke at bygge Toftebo III er så betydelig, at det kun
vil tage mellem 1-2 år, for dette
beløb er tjent ind. Der skal nu forhandles nærmere med forskellige
kreditorer for at få beløbet endeligt
fastslået, siger udvalgets formand,
E. Tiedemann.
I forbindelse med hele sagen om
Toftebo III har det været oplyst, at
boliginstitutionen Toftebo også pa

anden made befinder sig i
økonmisevalghdr.Jkneom
oplyse, at det er rigtlgt, at en klage over huslejerne, som en mindre
kreds af beboere havde indbragt for
huslejenævneat, har medfort en nedsættelse af de huslejer, som den tidligere bestyrelse havde fastsat som
nød-vendige for at opnå balance på budgettet, d.v.s. at de huslejer, som i
øjeblikket opkræves, ikke dækker
udgifterne, hvilket har fort til en
antagelse af, at en likvidation kunne
blive nødvendig.
Efter mm opfattelse believer det ikke nedvendigvis at gå så gait, da

der er mulighed for, at beboerne indenfor visse grænser frlvilligt kan gå
med til at betale forøgede huslejer,
hvorved der kan komme balance på
budgettet. Toftebo er jo principielt et
„non-profit" foretagende, som ikke
skal give overskud, men som blot skal
hvile i sig selv. På den anden side
er der heller ingen andre kilder end
huslejen til at betale et eventuelt
underskud, og sygehusudvalget er
hvert tilfælde ikke indstillet på, at
der skal gives tilskud til private menneskers husleje over sygehusets drift.
Der vil ret hurtigt efter nytår blive
indkaldt tit generalforsamling, hvor
det er mit håb, at man kan nå til en
fornuftig løsning af problemet, som
er bade i beboernes og sygehusets interesse.
Jeg har tldligere oplyst, at jeg personlig var ked af at være formand
for boligseskabet, da dette kan give
anledning til uheldige fortolkninger
og opfattelse af en dobbeltstilling.
Da ingen af bestyrelsens evrige
medlemmer imidlertid har ønsket at
Wage sig hvervet, har jeg været
nødt til at fortsætte med det, indtil
der kan komme en afklaring af hele
situationen, siger Tledemann.

