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Dalarös äldre får egen träffpunkt
Under våren "smygöppnar" Träffpunkt Dalarö, tänkt att bli en samlingsplats för ortens seniorer.
Kommunen står för lokalerna, men det är upp till pensionärerna och deras föreningar att fylla
dem med innehåll.
Haninge kommuns målsättning är att det ska finnas en Träffpunkt i varje kommundel; den i Dalarö blir
nummer fem i ordningen. Och precis som med de andra träffpunkterna är samarbetet med det lokala
föreningslivet central.
- Genom samverkan flyttas makt från politiker och tjänstemän till de äldre, säger äldreomsorgsnämndens
ordförande Kjell Bjerrehorn (FP).
Träffpunkt Dalarö kommer att ligga i postens gamla lokaler, vägg i vägg med vårdcentralen vid torget.
Efter en mindre ombyggnad räknar man med att kunna smyga igång verksamheten under senvåren,
även om den officiella invigningen blir först i augusti. Bingo, filmvisningar, musikarrangemang, lättgympa
och olika föreläsningar är några exempel på vad de redan existerande träffpunkterna brukar erbjuda.
Kommunen står för lokalkostnaderna och kommer att i viss omfattning tillhandahålla personal.
Men tanken är att pensionärsföreningar som PRO och andra ska stå för det huvudsakliga innehållet.
De äldre blir fler
- Vi kommer att pröva oss fram, men vår avsikt är att detta ska bli så självgående som möjligt, säger
Rose-Marie Geijer, avdelningschef på äldreomsorgsförvaltningen.
Träffpunkterna är en del av kommunens förebyggande arbete som syftar till att alla ska kunna bo kvar
hemma så länge som möjligt.
- Vi vet att vi kommer att ha en kraftig ökning av antalet äldre framöver, säger Kjell Bjerrehorn.
- Träffpunkterna minskar den sociala isoleringen och ökar gemenskapen, påpekar Rose- Marie Geijer.
Hon betonar att samarbetet med föreningarna inte är ett sätt att spara pengar utan menar att verksamheten blir bättre när brukarna själva engagerar sig.
Det finns ännu inga fastslagna öppettider för Träffpunkt Dalarö men målsättningen är att det ska vara
öppet dagtid under vardagarna. Det finns dock inget som hindrar att det även bedrivs verksamhet under
helgerna. Hur det blir beror på engagemanget från de som brukar lokalerna.
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