Møte i Eldrerådet 13.juni 2017
Referat av sak nr. 5 : Nytt aktivitetstilbud på Stekke.

Eldrerådet viser til tidligere uttalelse, fra møte 18.april, sak 4.
Vi har ingen nye momenter å tilføye, men vi vil følge opp hva som skjer videre i denne saken.
Eldrerådet ønsker derfor å ha et møte med den som blir koordinator for tilbudet, til høsten.

Sak 4, 18. april 2017:

Eldrerådet er positiv til at det planlegges en samlokalisering av dagtilbudene i
kommunen hvor det skal tilbys ulike aktiviteter for ulike målgrupper, samtidig som det
skal være en sosial møteplass.
Det er i notatet anført at samlet sett vil det nye tilbudet på Stekke (i kafeen og lokalene
til Kontakten) gi et bedre aktivitetstilbud for flere innbyggere enn kun for de som bor
på Stekke, og at tilbudene vil være tilgjengelige for flere gjennom hele uka.
Eldrerådet mener at notatet gir lite konkret informasjon om hvilke målgrupper som
skal bruke lokalene, hvilke aktiviteter som skal gis og på hvilken måtte den sosiale
møteplassen for eldre som bor i omsorgsboligene og andre eldre som bor i området,
blir ivaretatt. Det sies heller ikke noe om når de nye aktivitetene skal starte opp.





Eldrerådet har forståelse for den frustrasjonen som er oppstått når et
tilsynelatende godt tilbud blir foreslått nedlagt før det er gitt informasjon om
hva som konkret skal komme i stedet og når et nytt tilbud skal starte opp.
Eldrerådet viser til at det er behov for felles arena i en blokk med 32
omsorgsboliger og 4 treningsboliger. Dette behovet må ivaretas i det nye
tilbudet og ikke legges opp slik at det blir begrensinger i bruken av lokalet for
de som bor i omsorgsboligene.
Eldrerådet ber om at det vurderes drift av kafeen, evt. i samarbeid med
frivilligheten, inntil nytt tilbud starter opp og mer konkrete planer foreligger.

