Till kommunstyrelsens ordförande, ordförande och ledamöter i Vård- och
Omsorgsnämnden (de som har e-postadress) och Upplevelsenämnden samt
förvaltningscheferna i Vård- och Omsorgsförvaltningen och Upplevelseförvaltningen
Aktiva Seniorer hyr lokaler på Kryddgården av kommunen för månadsmöten,
motionsaktiviteter och cirkelverksamhet för sina 1100 medlemmar. Det har inte fungerat
speciellt bra på länge.Tidigare var problemet att vi inte kunde få besked om A-salen
förrän VoO hade lagt sina bokningar. Eftersom vi har en väsentligt längre framförhållning
fick vi lita på försynen att lokalen skulle vara tillgänglig när VoO sagt sitt. Vid några
stickprovskontroller visade sig att VoO sällan utnyttjade sina bokade tider. Dessutom har
defekt utrustning (mikrofoner) inte ersatts.
I höstas kom då beskedet att vävstolar skulle ställas in i A-salen. Utlovad dialog uteblev,
vilket så småningom i frustration ledde till seniorföreningarnas manifestation utanför
Kompassen. I den vevan fick vi beskedet att vi nog kunde disponera A-salen under
våren. I mitten av december påtalade jag till lokalbokningen att en mikrofon fattades, en
var obrukbar, högtalarna brummade och stolarna var slarvigt återställda. Lokalbokningen
hänvisade till VoO. Högtalarna är nu åtgärdade. Drygt tre månader efter min
ursprungliga fråga väntar VoO fortfarande på offert från mikrofonleverantören! Jag har
blivit lovad besked om ärendets framsteg. Angående stolslarvet hänvisade man tillbaka
till lokalbokningen.
För någon vecka sedan fick vi då det glädjande beskedet att vävstolarna inte skulle
ställas in i A-salen. Samtidigt meddelades att slöjdsalen på Kryddgården skulle stängas.
Tråkigt tyckte vi på Aktiva Seniorer, som just hade startat en träslöjdscirkel. Dessutom
fick vi i tidningen veta att beslutet hade föregåtts av dialog med berörda föreningar. Med
dialog tycks berörda tjänstemän mena information om fattade beslut. Min tolkning av
ordet är samtal för att gemensamt hitta en bra lösning. Detta har helt lyst med sin
frånvaro. I efterhand har jag fått veta att en lämplig slöjdlokal ska finnas på
Korsängsskolan att hyra för 200kr/tim. Om så är fallet är det märkligt att vi inte spontant
fått information om det alternativet.
Beskedet att kommunen vill undersöka möjligheterna till ett Föreningarnas Hus var
mycket välkommet. Man kan tycka att detta arbete skulle underlättas av att kontakta
berörda föreningar och efterfråga deras behov. Med detta gjort torde det inte finnas
speciellt många lämpliga lokaler i kommunens ägo. Några sådana kontakter har inte
tagits i alla fall inte med Aktiva Seniorer. Däremot har Aktiva Seniorer proaktivt till
kommunen överlämnat en beskrivning av våra önskemål.
Vår uppfattning är att seniorerna blir styvmoderligt behandlade av Enköpings Kommun.
Träffpunkterna avskaffades, användningen av Kryddgården och Ljunggården försvåras,
diskussioner om Föreningarnas Hus och beslut om användning av lokaler fattas helt utan
dialog. Uthyrningssytemet genom lokalbokningen fungerar bra, men VoO, som
disponerar lokalerna tycks sakna intresse av att göra lokalerna tillgängliga för
föreningarna.
Aktiva Seniorer föreslår nu:
1. att ansvaret för Kryddgårdens A-sal övergår till Upplevelseförvaltningen, så att vi
får en samtalspartner som dessutom är intresserad av att hyra ut lokalen,
2. att Korsängsskolans slöjdsal görs tillgänglig hyresfri som kompensation för de
föreningar som drabbas av nedläggningen i Kryddgården,
3. att projektledaren för Föreningarnas Hus utan dröjsmål kontaktar berörda
föreningar för upprättande av en kravspecifikation.
Hälsningar
Åke Sundby, ordf Aktiva Seniorer

