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Fælleshus på Carl Blochs Gade 

     Den 11. maj blev der udsendt en pressemeddelelse fra Sundhed og Om-

sorg, hvoraf det fremgik, at man ville etablere et nyt fælleshus for ukrainske 

flygtninge på Carl Blochs Gade. 

     Vi nærer stor sympati for tanken bag – nemlig at hjælpe folk i nød. Vi un-
drer os blot over dette konkrete tiltag, da der allerede er etableret et vel-
komsthus på Frydenlundskolen, hvor der bliver taget hånd om de ukrainske 
forældre og børn på professionel vis.  
     Konkret ønsker vi med denne 10-dagesforespørgsel at blive klogere på, 
hvordan MSO har valgt at placere dette fælleshus lige ved siden af ca. 70 bo-
liger, der huser plejekrævende, socialt udsatte m.fl. Vi er bekendte med, at 
disse beboere er meget glade for at frekventere lokalcentret og den tilhø-
rende café. Her får de varme måltider og socialt samvær. Desværre forlyder 
det, at disse aktiviteter er sat helt eller delvist på pause som følge af det nye 
fælleshus. Dette, sammenholdt med at der altså allerede findes et velkomst-
hus til de ukrainske flygtninge, fordrer følgende spørgsmål:   

  
- Har Magistraten for Sundhed og Omsorg været i dialoger med hen-

holdsvis Magistraten for Børn og Unge samt Magistraten for Sociale 
forhold og Beskæftigelse med henblik på at koordinere dette nye ini-
tiativ med allerede eksisterende indsatser (herunder Frydenlundsko-
len og Frivilligcenter Aarhus)?  
 

- Hvilken konkret begrundelse ligger der bag valget af Carl Blochs 
Gade?  
 

- Hvorfor har man ikke valgt eksempelvis Møllestien, der i en midlerti-
dig periode er indrettet til flygtninge? Møllestiens plejeboliger blev 
tømt til ombygning allerede i november 2020, og de stod tomme i en 
længere periode, indtil man begyndte at huse ukrainske flygtninge i 
boligerne. 
 

- Er det rigtigt, at caféen på Carl Blochs Gade skal nedlægges som kon-
sekvens af oprettelsen af det nye fælleshus? Og i så fald, hvor skal be-
boerne da samles, spise og have socialt fællesskab? Hvordan hænger 
sådan en nedlægning sammen med kommunens ensomhedsbekæm-
pelse? 
 

- Er caféen allerede lukket i weekenden? Hvis ja, hvor får beboerne da 
deres mad fra? Er de henvist til at spise alene i hver deres bolig? 
 

- Er beboerne, medarbejderne, ledelsen og det lokale centerråd infor-
meret om det nye tiltag. I bekræftende fald – hvordan og hvornår er 
det sket? 
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