Spånga – Tensta stadsdelsnämnd
Avd. för Äldre och Funktionshindrade

Protokoll från Spånga – Tensta och Rinkeby Stadsdelsnämnders Pensionärsråds
gemensamma sammanträde den 28 september 2006
Närvarande: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxx
I tjänsten deltog: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Spånga -Tensta

Justerat 2006 10 04
---------------------------------xxxxxxxxxxxxx

--------------------------------xxxxxxxxxxxxxxx

1) Sammanträdet öppnas och ordförande i Spånga – Tensta hälsade alla välkomna, en kort
presentationsrunda gjordes.
2) Dagordningen godkändes.
3) Till justerare valdes xxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxxx
4) Besök av xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, regionchef i HSB omsorg, södra Stockholm
och xxxxxxxxxxxxx från Vital Tour.
Kristina inledde med att berätta om HSB- omsorg och deras mål och framtidsvisioner.
Företaget expander, 2 äldreboenden /år, man väljer att gå varsamt fram för att kunna
säkerställa de grundvärderingar som finns. Företaget har boenden och bedriver
hemtjänstverksamhet i olika kommuner i Stockholms län, bland annat Hornstulls
äldreboende i Stockholm. Likaså har man dag och fritidsverksamheter. Företaget har
också många volontärer knutna till sig.
Erika informerade om Vita Tours trygghetsresor till Cypern och Mallorca. Man vänder sig
till dem som vill bli lite extra ”omhändertagna” och ”ompysslade”. Till exempel får man
hjälp med bagaget(levererat direkt upp på rummet från flygplatsen), erfarna reseledare
som bjuder på ett späckat veckoprogram, både dag och kvälls aktiviteter såsom
gymnastik, vandringar, stavgång, olika föredrag, danskvällar, allsång mm. Det finns
reseledare med sjuksköterskekompetens och man samarbetar med ett lokalt välutrustat
privatsjukhus.
Företaget erbjuder 1 och 2 veckors resor och långtidsresor.
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5) Utemiljön.
Rinkeby uttrycker hur nöjda man är med samarbetet med chefen för tekniska avdelningen
och informerar kort hur man jobbar tillsammans för att få en bättre och säkrare utemiljö.
Information gavs om det möte som varit med xxxxxxxxxxxxxxx, från gatukontoret,
angående upprustningen av Spånga Torg.
Fortfarande är båda stadsdelarna bekymrade över motortrafiken på gångvägar och torg
och man tycker det är konstigt att inte polisen kan agera hårdare.
Beslut togs att bilda en arbetsgrupp för att kunna uppvakta beslutsfattare i frågor som rör
båda stadsdelarna när det gäller bland annat trafikfrågor. Rådet upplever att frågor
många gånger bollas mellan olika kommunala instanser och förhoppningen är att det blir
tydligare vem som ska göra vad. I gruppen ingår, xxxxxxxxxxxxx(sammankallande),
xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxoch xxxxxxxxxxx. Någon ytterligare kan komma att ingå.
6) Fritidsverksamhet/sommaraktiviteter.
Önskemål om att det kunde ordnas den typ av aktiviteter som någon/några stadsdelar har
anordnat i sommar, till exempel badresor.
Det diskuterades om gemensamma aktiviteter för att dela kostnader, man var överens om
att det behövs eldsjälar för att driva olika aktiviteter.
Rinkebys Äldrecentrum var öppet, så när som på en vecka, hela sommaren. SpångaTensta önskar en liknande verksamhet, dock är det svårt med lokaler.
Eva berättar om Brf Erlands( HSB) aktiviteter med bland annat boule och gemensamma
fikastunder i trädgården.
7) Övriga frågor
Fortfarande många frågor kring ”Sinnenas trädgård”
Äldrecentrum i Rinkeby firar 1 år den 28 september
Trivselträff i Tensta servicehus den 27 oktober kl. 14
Möte med landstinget den 4 oktober kl.10-12
8) Mötet avslutas
Nästa möte i Rinkeby den 15 februari 2007 . Temat för mötet blir: ”Äldres ställning i
framtidens Stockholm”. Inbjudan kommer även att ges till andra som arbetar med
äldrefrågor.

För anteckningarna svarade:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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