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NOTAT: Bemærkninger fra BOMI vedrørende Kirkebjergvej 2

4. april 2019

Forvaltningen har præsenteret BOMI for muligheden for at flytte til Kirkebjergvej 2 og har anmodet om BOMIs
bemærkninger til denne mulighed og har på denne baggrund modtaget nedenstående fra BOMIs Centerchef:

•

Afstand fra Roskilde Station forlænger transporttiden til Hjerneskadecentret for vores kunder. Således er der fx
et krav i vores kontrakt med kommuner om maksimal transport tid med offentlige transportmidler fra deres
Rådhus og til os som vi ikke vil kunne opfylde ved en beliggenhed i Jyllinge. Det drejer sig konkret om en
meget stor og strategisk vigtig kunde for Hjerneskadecentret BOMI. Dette gør sig også gældende i relation
andre kommuner om end ikke direkte i relation til kontraktlig forpligtigelse.

•

Generelt vil en forlænget transporttid for de borgere der benytter Hjerneskadecentret BOMI være et stort
problem. Idet de hurtigt udtrættes og en forlænget transporttid vil vanskeliggøre træningen.

•

Tilsvarende vil transporten for hovedparten af medarbejderne blive forlænget med i omegnen 1 time dagligt,
hvilket vil være en udfordring for de medarbejdere vi har ansat og særligt i relation til rekruttering af nye.

•

Generelt vil en forlænget transporttid også resultere i en yderligere omkostning for de kommuner som
anvender BOMI.

•

Umiddelbart er der ikke tilstrækkeligt med parkeringspladser til at vores medarbejdere har
parkeringsmulighed. Hertil kommer det behov for parkeringspladser som vi har til vores borgere og til
kursusdeltagere når vi afholder kurser.

•

I relation til m2 og lokaler kan jeg ikke se, at selv om man ombyggede kunne få plads til træningsfaciliteter,
kursuslokale.

•

I relation til m2 og lokaler kan jeg heller ikke se, at der kan skabes plads til de møderum og kontorer som vi
har behov for.

BOMI skriver afslutningsvist, at bygningens størrelse og beliggenhed helt generelt ikke opfylder
Hjerneskadecentrets aktuelle behov, samt at der ikke er mulighed for udvidelse.

