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Referens

Marianne Wladis

Aktiviteter för äldre i Alby
Dag och tid

Torsdag 2 november kl. 18-20

Plats

Albys hjärta, Albyvägen 7

Närvarande

Shakhlo Altieva (MP) ordförande
Diana Hildingsson (S) vice
ordförande
Urban Koistinen (S)

Medborgare: 16, varav 14 kvinnor och 2 män.

Tjänstepersoner och särskilt
inbjudna
Dennis Latifi, områdesutvecklare
Marianne Wladis, kommunikatör
Birgitta Mörk, Mötesplats
Grödinge
Sofia Konrad,
Lotta Östlund,
Monica Zirath, vård- och
omsorgsförvaltningen

Ej närvarande
Marit Normasdotter (V) Sikander Butt (S)
Milojka Vratonjic (S) David Abid (M)
Mehmet Kulbay (M)
Anders Thorén (TuP)
Per Ahlin (SD), Stefan Eriksson (S)
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Sammanfattning

Temat för mötet var vad äldre kan göra i Alby. Mötesplats Grödinge var representerade av Birgitta Mörk som berättade hur Mötesplats Grödinge kom till
2010 efter ett dialogforum där det kom upp önskemål om en mötesplats. Hon
beskrev starten och hur verksamheten vuxit och hur den ser ut idag med bland
annat caféverksamhet, studiecirklar med mera.
Vård- och omsorgsförvaltningen var representerade av Sofia Conrad,
Lotta Östlund, Monica Zirath. De berättade om vård- och omsorgsförvaltningens roll i att bistå äldre som vill arrangera aktiviteter.
Flera närvarande beskrev Alby som en plats utan möjligheter för äldre att mötas och det framgick att många vill att Albys hjärta ska bli den platsen.

Frågor och synpunkter till förvaltningar och nämnder
Till kultur- och fritidsnämnden:
- En vaktmästare (fast resurs) på heltid behövs på Albys Hjärta för att
hålla huset öppet.
Till kultur- och fritidsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen:
- Om man är en förening och vill starta en ideell mötesplats kan man få
bidrag?
- Aktiviteterna under Seniorveckan bör förläggas/fördelas mer jämt över
kommundelarna för att underlätta för äldre som har svårt att ta sig fram
att kunna delta i aktiviteter nära hemmet.

Minnesanteckningar från mötet
Shakhlo Altieva och Dennis Latifi hälsade välkomna och inledde med att berätta om hur dialogforum fungerar. Som ett exempel på ett resultat från ett dia-
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logforum berättade Dennis om den trygghetsvandring som gjorts på Albyberget. Nu har träd tagits bort för att göra det ljusare och till jul sätts det upp julbelysning.
Sofia Conrad berättade om hur kommunens mötesplatser fungerar.
Birgitta Mörk – berättade att det 2010 på dialogforum kom upp önskemål om
en mötesplats för äldre i Grödinge. Det kom snabb respons från kommunen
och några månader efter mötet startade mötesplatsen upp. Birgitta berättade
hur verksamheten i Grödinge är uppbyggd och fungerar och att den drivs av
ideella krafter – här finns caféverksamhet, odlingsgrupp, studiecirklar, föreläsningar, med mera. Hon berättade att kommunen kom och berättade om hemtjänst och biståndsfrågor.
Hon berättade vidare att de sökte pengar från Kreativa fonden för att starta en
odlingsgrupp. De fick 75 000 från fonden. Tröskeln att sätta igång är att hitta
en lokal och att det finns ett gäng som är beredda att sätta igång. Grödinge mötesplats har en informell arbetsgrupp med alternerande ordförande.
Birgitta Mörk sade att Grödinge gärna stöttar inledningsvis för att Alby ska
komma igång med en mötesplats.
En företrädare för Äldrerådet i Alby berättade att Bokyrkabyggen lånat ut en
lokal men nu tagit tillbaka lokalen. Nu är träffarna i Albys hjärta några dagar i
veckan. Han berättade att många av de äldre deltar i kvällsvandringar i Alby.

Frågor till Birgitta Mörk:
Fråga: Hur betalar ni föreläsare?
Svar: Det finns så många som inte tar betalt. Många som jobbar i kommunen
kommer och föreläser gratis om intressanta ämnen.
Fråga: Går ekonomin runt?
Svar: Ja det gör den. Det är så att vi ibland kan köpa in smågrejer, som dukar
och annat.
Fråga: Används lokalen på kvällen.
Svar: Nej.

3 [5]

BOTKYRKA KOMMUN

MINNESANTECKNINGAR
2017-10-26

Fråga: Hur stor lokal har ni i Grödinge?
Svar: Konferensrummet kanske 30 kvm, matsal och ett rätt stort kök.

Frågor till Sofia Conrad:
Fråga: Visst finns det en anställd på mötesplatsen i Tumba?
Svar: Ja, eftersom det finns ett gym och en simbassäng där.
Fråga: Varför stängdes mötesplatsen i Hallunda?
Svar: Det fanns inte tillräckligt intresse.
Fråga: Det förväntas att vi som är pensionärer och kanske sjuka ska driva verksamhet själv. Om vi inte klarar det blir vi utan då?
Svar: Själva idén med mötesplatserna är att vara engagerad, att personerna håller i det tillsammans och träffas.

Synpunkter från deltagarna:
– Det finns ett stort behov av mötesplatser i norra Botkyrka. Många av
oss har givit upp. Det pratas om det men det blir aldrig något.
–

Jag tror inte att vi är tillräckligt många eldsjälar här i Alby för att starta
upp en mötesplats själva.

–

Varför kan inte vi äldre få ha caféet här i Albys Hjärta?

–

Gör ett café för alla. Det ger en chans för de som inte kommit in så bra
i svenska samhället att komma hit och träffa svenskar.

–

Initiativet och starten måste komma från kommunen annars blir det
ingenting.

–

Om det startar något här så gör mycket reklam för det så att det når
många.

Diana Hildingson: – Om kommunen startar upp en verksamhet och bjuder in så
kanske det kan hjälpa till att samla personer som sedan kan ta över själva.
Shakhlo Altieva: – Det fanns tankar i början att det skulle finnas café för seniorer här. Men det tappades bort.
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En deltagare anmäler sitt intresse att ställa upp inledningsvis för att få igång
verksamhet i Alby.
Flera deltagare föreslog att kommunen anställer en eller två personer som kan
driva caféterian så att äldre kan komma hit. De sa också att Alby centrum fungerar inte för äldre som hör lite sämre då ljudnivån är för hög där.
Dennis Latifi påpekade för besökarna att Albys Hjärta är en mötesplats och att
det finns verksamheter här som alla är välkomna till. Han berättade att det
bland annat finns zumba här två gånger i veckan, bara för kvinnor och att det
är gratis. Han sade också att man försöker göra det möjligt att ha öppet dagtid.
Och att man undersöker om daglig verksamhet ska samarbeta med Albys hjärta
med caféet. Det drar i så fall igång preliminärt från 1 januari. Personalen i Albys hjärta vill gärna att äldre kommer och att det här inte bara ska vara ett hus
för unga. Dennis Latifi bad deltagarna att prata med vänner och grannar och
undersöka om det finns intresse hos fler. Dennis Latifi åtog sig att ta reda på
om deltagarna kan låna ett kort så att de kan komma in i huset. Han berättade
att det finns låsbara skåp som man kan förvara till exempel kaffe i. Dennis Latifi bad deltagarna att mejla honom.
Därefter informerade Dennis Latifi om Seniorveckan som äger rum nästa
vecka.
Shaklo Altieva avslutade mötet med att säga att vi ser och hör er och vi vill att
det ska bli en mötesplats för äldre. Hon åtog sig att ta med dig synpunkterna
till förvaltningsledningen.
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