Alliansfrågor inför 2011 – budget och verksamhetsplan
De politiska partierna i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har svarat i positiva ordalag på våra
propåer om verksamheten inför 2011, som gick ut i samband med valet. Frågorna och svaren är
också återgivna i Bilaga 2 till pensionärsrådets protokoll av den 15 september.
Beträffande alliansfrågorna är alla svarande partier positiva till denna verksamhet och vill även i
viss mån bygga ut den. Allianserna och pensionärsrådet är mycket nöjda med att denna verksamhet
kan bedrivas och får gott stöd, men det finns enskildheter i bilden som behöver förbättras och
klargöras. En mycket kort sammanfattning ger följande bild.
Rinkebyalliansen. Bedrivs vid Äldrecentrum i Rinkeby. För närvarande finns personal där från
stadsdelen. Men ovisst för hur länge. Det är nödvändigt att ha fast personal som öppnar och stänger.
Visat sej svårt involvera vissa grupper i allians-verksamheten. Lokalerna skulle behöva ses över och
omdisponeras för att presentera större aktiviteter.
Upplysningar: Yvonne Zettergren 08-760 66 07. yde.zettergren@hotmail.com
Kista Alliansen. Bedriver verksamheten från öppna mötesplatsen i Kista Servicehus där en liten
kontorslokal delas med PRO Kista. Foajén är scenen som används för de artister och grupper som
bokas för underhållning och information. Lokalerna är ganska slitna och behov finns av en
uppfräschning som skulle gynna alla, aktiva representanter, besökare, brukare och personal.
Upplysningar Björn Burell 08 752 87 80, 073 631 91 26. BBurell@bredband.net
Husbyalliansen. Öppen mötesplats på Trondheimsgatan i SBs lokaler. Fått flytta till mindre lokaler
och integrera med iranska dagverksamheten. Sedan våren 2010 har ombyggnader i stor utsträckning
skett med många problem kring ventilation, brandlarm, förråd, städning, m m. Mindre justeringar
har skett via förvaltningen, men oklarheter kvarstår. Behov finns som egentligen kräver fast
personal.
Upplysningar Arne Olsson 08-7513558, 073-421 62 65. arneol@comhem.se
Akalla-alliansen. Verksamheten drivs i lokaler i Akalla äldreboende som är uppsagda av
förvaltningen till och med årsskiftet. Att marknadsföra verksamheten utåt till stadsdelens
pensionärer är mycket svårt då vägen till den öppna mötesplatsen ligger avlägset från entrén. Hur
ska överhuvud taget en verksamhet fortsatt kunna ske utan tillgång till fasta lokaler?
Upplysningar: Sonja Mölsä 08-642 38 82, 070 631 26 09. sonja_molsa@yahoo.se
Allianserna och pensionärsrådet yrkar på att Stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen i
verksamhetsplanen 2011 för Rinkeby-Kista ser över denna verksamhet och vidtar åtgärder som
stärker resurserna och gör det möjligt fortsätta en uppskattad och viktig äldreverksamhet i
stadsdelarna. Av bifogad uppställning på Alliansverksamheten framgår att budget och prognos visar
ökade kostnader. En återgång till budgeterade 1,4 milj för 2011 kan leda till problem. Anslaget på
60 000 kr per allians, har också varit oförändrat ett antal år och en uppräkning skulle välkomnas.
Av dessa 60 000 är 10 000 avdelat för uppsökande verksamhet och här kan vi se ett särskilt behov
från de anslutna föreningarna. Kostnadsökningar har inträtt på bussresor, kontorsvaror, specerier,
artister, m m som ger färre aktiviteter per krona.
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