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Protest mot nedleggelse av Stekke kafè.
Fagforbundets pensjonistgruppe

hadde møte 3. april og der ble det vedtatt å sende et

protestskriv til Verdal kommune

vedrørende

Vedtak: «Fagforbundets

pensjonistgruppe

nedleggelse av Stekke kafè.

har i møte 3. april 2017 vedtatt â sende

protestskriv vedrørende nedleggelse av Stekke kafè.»
Pensjonistgruppen

i Fagforbundet Verdal er gjennom media blitt kjent med at rådmannen i

Verdal har besluttet å legge ned Stekke kafè. Dette under påskudd av behov for ny driver (?)
og at lokalene er godt egnet til andre kommunale formål!

Kafèen på Stekke ble anbefalt av rådmannen og vedtatt i forbindelse med etableringen av
omsorgsboliger på Stekke, etter vedtak av Verdal kommunestyre
Siden oppstarten i 2002, og med forskjellige driftsformer

26.04.99.

(og frivilliges innsats) har kafèen

vært en oase og en trygg møteplass for beboerne på Stekke og nabolaget. En sosial arena og
et lyspunkt i en kanskje ellers grå hverdag for mange, og med en servicegrad for de faste
brukerne en ikke finner til vanlig. For disse og mange andre er nedleggelsen dramatisk.
Kafèen har ikke på noe tidspunkt vært en økonomisk belastning for kommunen, tvert i mot
har den svart opp til kommunens målsetting om bedre livskvalitet og trivsel. Og som integreringsplass for kommunens voksenopplæring

har den vært enestående i Verdal. Disse

forhold synes ikke å ha verdi i rådmannens vurderinger.
tjenestene,

Vi minner om reduksjon i hjemme-

nedlegging av sykeheimsplasser, etablering av begrepet

helsehus mv.

Pensjonistgruppen i Fagforbundet Verdal anser rådmannens vurdering som lettvint og
forventer at den politiske håndtering viser at våre folkevalgte er villige til å vise omsorgen for
mennesker med særskilte behov.
beboerne

La kafèen på Stekke leve og utvikle seg i tråd med

og brukernes behov. Den har vist seg Ieveverdig i 15 år allerede.

Pensjonistgruppen forventer en langt mer ryddig, forutsigbar, planlagt tiltaksrekke for en
bedre eldreomsorg i vår kommune.

Verdal, 10. april 2017
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Inger Grete Hjelde
Leder i Fagforbundets pensjonistgruppe

