Grenaa, den 5. sept. 2022.
Norddjurs Kommune
Att. Voksen – og plejeudvalget samt
kommunalbestyrelsen

Vedr.: Voksen – og plejeudvalgets åbne notat nr. 114878/22 vedr. besparelser i voksen –og plejeudvalget.
Vi har, i et notat fra mødet den 24/8-2022, erfaret, at flertallet i VPU har, uden at informere handicaprådet og
ældrerådet, besluttet at indstille til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at lukke varmtbassinet på HedeboCentret pr. 31/12-2022.
Det er med meget stor bekymring vi har erfaret ovennævnte, da vi i Bassin Grenaa (Gigtforeningen) har 70 medlemmer,
der hver uge træner i bassinet på Hedebocentret.
Varmtvandsbassinet på Hedebocentret har den rigtige dybde og temperatur til vores medlemmer, som er ældre,
kronisk syge og mange er meget dårlige.
De vil ikke være i stand til at benytte varmtvandsbassinet i svømmehallen i Grenaa. Bassinet er for dybt til vores
medlemmer og de vil have svært ved at begå sig der, da kræfterne er små og de ikke vil være i stand til at finde fodfæste
og udføre de meget vigtige forebyggende øvelser. Desuden er faciliteter vedr. omklædning, afstand til bassinet og støj,
en meget stor gene.
Det er utrolig vigtigt træningen foregår i varmt vand, da det lindrer smerterne i en gigtplaget krop og øvelserne
( pga. vægtløsheden) kun har effekt, når de udføres i varmt vand. Vejer man f.eks. 65 kg på land svarer det til ca. 9 kg i
det varme vand. Det vil sige man kan træne og udføre mange flere øvelser i det varme vand.
Det er derfor fatalt, hvis vore medlemmer ikke længere kan træne på Hedebocentret.
Det vil ikke kun være fatalt for vore medlemmer, hvis varmtvandsbassinet på Hedebocentret lukker, men også for
Norddjurs Kommune.
Det vil nemlig betyde, at flere af vore medlemmer får brug for hjemmehjælp/pleje langt tidligere, hvilket vil øge
kommunens udgifter og belaste den i forvejen anstrengte økønomi samtidig med, at det enkelte menneske får en
dårligere livskvalitet.
Hertil kommer at der jo vil være en estimeret udgift på ca. kr. 475.00,- udregnet efter forvaltningens tal. Altså sparer
kommunen ikke penge ved denne øvelse.
Som det fremgår er vores medlemmer hårdt udstatte borgere, hvis fysiske formåen og livskvalitet er voldsomt
udfordret og de vil ikke være stand til at køre til Auning og kan ikke benytte bassinet på Søren Kanne Skolen- Vestre
pga. temperaturen i vandet. Så, hvis ”øvelsen” gennemføres vil mange af vores medlemmer stoppe – og som nævnt
bliver det på sigt ekstra udgifter for kommunen.
Vi gør endvidere opmærksom på at Bassin Grenaa (Gigtforeningen) ”kører” på frivillig basis og udover det gode tilbud
om træning til kronisk syge også har få sociale arrangementer. Vi har medlemmer fra hele Norddjurs Kommune.
Vi henviser i øvrigt til nedenstående punkter i Borgerforslaget (fremtidssikring af varmtvandtræning i Grenaa):
• At bevare driftsbudgettet
• At afsætte en anlægspulje på kr. 100.000,- til at sikre drift og vedligeholdelse
• Afsætte beløb i anlægsbudgettet til en bygning ved Grenaa Idrætscenter. Denne tilbygning skal indeholde et
varmtvands-terapibassin til genoptræning og hensyntagende undervisning.
• Hertil hørende handicapvenlige bade- og omklædningsrum ifm. Bassinet.
Som I kan se af ovennævnte, ligger det os og vore medlemmer meget på sinde, at varmtvandsbassinet på
Hedebocentret bevares, så vi håber forslaget bliver ”tilbagekøbt”, specielt nu, hvor kommunen har fået 20 mio. kr.
Vi forventer at vores indsigelse bliver fremlagt for Kommunalbestyrelsen samt øvrige relevante.
Med venlig hilsen og på vegne af Bassin Grenaa - Gigtforeningen

