MOTION till Arbetarekommunens årsmöte 2019

Ang. Vad blir det av Balder ?
Många förändringar har inträffat sedan Balder såldes till en privat ägare. Kommunens inflytande över
bostadskön har upphörd. Renoveringar pågår med höjd hyra som påföljd. Restaurangen är fortfarande stängd. Det sägs att hemtjänstgruppen söker andra lokaler. Det ryktas även om att
fastighetsbolaget vill ha bort överenskommelsen om åldersstrecket vid uthyrningen. Kommunens
avtal ang. de lokaler som finns i bottenvåningen löper snart ut.
Det är oroande signaler. Lokalerna i bottenvåningen använda flitigt av olika pensionärsorganisationer. Volontärer bedriver en mycket uppskattad verksamhet med underhållning, dans och olika
fester för hundratals pensionärer. Skall alla dessa gamla människor missta de fina verksamheter som
anordnas där? Vi kan inte hänvisa til Äldrecentrum på Rosengården, som är överfull och inte kan ta
emot fler personer.
I det kommunala Äldrepolitiska programmet 2016-2026 skriver man ” Det finns ett stort underskott
på så kallade mellanboendeformer, trygghetsboenden och seniorboenden ” och vidare ” Då måste
även mellanboendeformer, det vill säga trygghetsboende och seniorboende byggas under perioden”.
Mig veterligen har ingen sådan bebyggelse kommit igång. Balder är det enda vi har att erbjuda de
äldre som inte behöver omsorgsboenden, men är i behov av trygghet och närhet social samvaro.
Vi måste värna om det lilla inflytande vi har över förhållanden på Balder, det får helt enkelt inte omvandlas till vanliga hyreslägenheter och kommunen måste fortsätta hyra lokalerna i bottenvåningen,
så att Balder även fortsättningsvis kan vara den uppskattade träffpunkten för de äldre.

Med hänvisning till ovanstånde text hemställer jag
att de nämndgrupper som berörs får i uppdrag att bevaka utvecklingen på Balder samt
att motarbeta alla förslag som leder till försämringar för de boende och de pensionärer som
deltar i verksamheter där.
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