KALLELSE

2017-03-07

Kommunala pensionärsrådet sammanträder
onsdagen den 15 mars 2017
Kulturhuset, Dävensö, kl. 09.00 – 11.00
Upprop
Val av justerare, förslag:
Dag för justering, förslag:
Ärenden
1. Ordförande informerar
Aktuellt inom kommunen
2. Kommundirektören informerar
3. Socialchefen informerar
4. Genomgång av kvarstående frågor från Pensionärsföreningarna
Vilka regler som gäller för pensionärers rättigheter att köpa
matkuponger för att äta i vissa av kommunens skolmatsalar?
Utredningen redovisas
5. Tema:
- Reglemente för Pensionärsrådet
- Therese Eriksson från Samhällsbyggnadskontoret är inbjuden för att
tala om Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet
6. Frågor
Fråga från Kaleva seniorer:

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

Idag finns det dåligt med parkeringsrutor vid Björklyckestigen och då blir det
stora mellanrum mellan bilarna. Kaleva seniorer har önskemål om att måla
rutor för att minska avståndet. Redan nu är det svårt att få parkering, särskilt
då Kaleva har aktiviteter flera gånger i veckan.
Önskemål om 1-2 handikappsparkeringar i samband med detta. Nu finns det 9
timmarsparkering vilket fungerar så där. När Kaleva seniorer har
sammanträden håller man timmarna men boende i området parkerar på 9
timmarsparkeringen. Vilket gör att det blir färre parkeringsplatser och Kaleva
seniorer får parkera längre bort och det blir längre att gå. Förut hade man
dessutom 24 timmars parkering.
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Fråga från SPF Vikingarna
1. Hur länge har KPR funnits i kommunen?
2. Hur kom KPR:s reglemente till?
Frågor från PRO Bro, PRO Kungsängen samt Kaleva seniorer:
•
•
•
•
•

Gårdsråd för dagcentralen i Bro.
Lägenheter som står tomma i dagcentralen i Bro.
Frågan om pensionärer kan få rätt att äta lunch i skolornas matsalar.
Mer information rörande kommunens matlådor.
Utveckling av busshållsplatserna i kommunen.

Vidare har vi en ytterligare fråga rörande dagcentralen i Bro: Vem är det som
ansvarar för den ansamling av gamla möbler (inkl. två sängar) som under lång
tid varit stående i ett utrymme invid Florasalen?
Tider för kommande möten 2017:

• 3 maj 2017 kl. 13.00-15.00
• 13 september 2017 kl. 09.00-11.00
• 22 november 2017 kl. 09.00-11.00

