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RESUMÉ: Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget bad på udvalgsmødet den 29.
november 2021 administrationen om at fremlægge en sag om ændring af navnet
på Omsorgscenteret Enggården til Plejehjemmet Enggården.
Administrationen belyser i sagen fordele og ulemper ved en navneændring.
Udvalget bedes drøfte sagen og sende den i høring hos relevante parter.
ADMINISTRATIONEN INDSTILLER:
1.

at

udvalget drøfter en navneændring af Omsorgscenteret Enggården til Plejehjemmet
Enggården

2.

at

udvalget sender sagen i høring hos Ældrerådet i Dragør samt Bruger –og
Pårørenderådet på Omsorgscenteret Enggården

3.

at

udvalget behandler sagen i april måned 2022 på baggrund af høringssvarene.

Ældrerådets anbefaling:
Ældrerådet har besluttet at anbefale, at navnet alene skal være Enggården.
I indkørslen til bebyggelsen er der et gammelt skilt hvorpå der står:

ENGGÅRDEN
DRAGØR KOMMUNES
SYGE- OG PLEJEHJEM
OPFØRT ÅR 1965
Bebyggelsen har således siden opførelsen heddet Enggården, og det har gennem tiderne på
forskellig vis været beskrevet hvad bebyggelsen er blevet anvendt til ved tilføjelser.
I øjeblikket indeholder Enggården 104 almene plejeboliger, hvor beboeren har sin egen
lejekontrakt. Her er således tale om hjem. Desuden er der 13 lejligheder til midlertidigt ophold
i forbindelse med rehabilitering. Der ydes såvel omsorg som pleje til borgerne i disse
boligafsnit. I de enkelte boligafsnit er der desuden fællesarealer hvor der spises og afholdes
forskellige fællesaktiviteter.
Herudover er der på Enggården arealer der anvendes til ”Daghjem” for hjemmeboende
borgere, fysioterapi, hårpleje, mødelokaler, kontorer og et stort fælleskøkken. Endeligt
arbejdes der på at flytte hjemmeplejens kontorer og lagre til Enggården. Der er således tale
om et center der indeholder såvel hjem som en lang række andre betydningsfulde funktioner.
Når vi i dag spørger en gammel borger fra bebyggelsen: ”Hvor bor du?”, er svaret ganske
enkelt: ”Jeg bor på Enggården”.
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