Holmen flytter midlertidig til Lovisenberggata 17

Bygget i Bergensgata må rehabiliteres, og Holmen må derfor flytte ut midlertidig. Det
er usikkert hvor lenge vi må være på midlertidig adresse. På Lovisenberg vil vi gi det
samme tilbudet som i Bergensgata, men vi har bare 16 rom (i dag har vi 27 rom).
Bygget vi skal til har inngang ved siden av Lovisenberg kirke. Adressen er
Lovisenberggata 17 oppgang C.
For å kunne opprettholde ukentlig innsøking og den samme fleksibiliteten som vi har i
dag, må vi sørge for å ha en hyppigere rullering på plassene. Det vil si at mange vil få
tilbud om et opphold på 2 eller 3 uker, og at det i liten grad vil være mulighet for
utvidelse. For noen klienter som har plass med konkret dato i TSB/Vel eller har vært i
TSB/ Vel, og som har behov for opphold utover noen uker vil vi prioritere opphold
som strekker seg opp mot 90 dager som er mandatet vårt.
Flyttedagen blir onsdag 2.10.19. Vi har ikke innsøking i uke 40, og i og med at vi skal
ned til 16 plasser vil det være begrenset innsøking i uke 39. Vi jobber nå med å få
flest mulig videre til andre alternativ. For noen klienter som ikke har noe alternativ vil
vi opprettholde tilbudet i Bergensgata frem til flyttelasset er på plass på Lovisenberg.
Første ordinære innsøkning i etterkant av flyttinga vil bli tirsdag 8.10.19. fra kl 9.00 til
kl 11.00.
Ved behov for ytterligere informasjon; kontakt oss på telefon 22 13 91 40
Mvh
Holmen v/ Nanny Weisser Eide

Tilbudet på Lovisenberg vil være likt det vi har hatt i Bergensgata.







Alle vil få eget rom med eget bad,
det vil være morgenmøter daglig
det vil være felles måltider
bemannet hele døgnet (hvilende nattevakter)
rusfritt
tilbud for menn, kvinner og par over 18 år

