
  
Som jeg har skrevet til dig er dine oplysninger i et brev - og i avisen -
 videregivet til rette vedkommende. 
  
Den måde, som du har oplevet en ældre medborger blive behandlet på, bliver 
ikke accepteret - hverken af mig eller af andre i Fjends Kommune. Det står 
fast.  
  
Når det er sagt, må jeg sige, at det er min oplevelse, at du har svigtet den 
ældre ved, at du først henvender dig flere år efter den hændelse, som du 
fortæller om. Når klagen kommer flere år for sent, er det naturligvis ikke 
muligt at få talt med den elev eller vikar, som det måske var, der opførte sig 
så uacceptabelt. Lige såvel som det er alt for sent at give den ældre en 
uforbeholden undskyldning.   
  
En sådan opførsel skal der simpelthen rettes op på, så hurtigt som muligt, for 
den kan ikke og skal ikke tolereres. Jeg ved, at der på Sjørup Ældrecenter for 
nogle år siden i en periode var et meget stort sygefravær. Det kan ikke 
undskylde den oplevede opførsel blot forklare, at det ikke altid var det faste 
personale, der var på arbejde på det tidspunkt.  
  
Jeg har igennem de syv år, jeg har været formand, haft et par henvendelser, 
som kunne minde om din oplevelse. Dem har jeg taget meget alvorligt, 
videregivet dem på rette sted og bedt de borgere, der har henvendt sig, lade 
mig det høre, hvis ikke forholdene blev bragt i orden. 
  
Til alle de, der angiveligt har henvendt sig til dig - og ikke til mig - vil jeg 
foreslå, at de hurtigst muligt henvender sig enten til ledelsen, klagerådet eller 
mig, så forholdene kan komme frem i lyset. Det er den eneste måde, vi kan få 
rettet op på uheldige episoder, således at alle ældre i Fjends Kommune kan 
føle, at de bliver værdigt behandlet. 
  
   Venlig hilsen 
  
     Lea Flarup   
 


