
Socialnämnden 20200828
Att Eva Alama, Strängnäs kommun

Dagcentralen Glada Laxen

Undertecknande organisationer för pensionärer i Strängnäs tätort har ombetts att inkomma 
med kompletterande synpunkter på budgetärendet om nedstängning av Glada Laxen.

Strängnäs bör vara en kommun där kommunmedborgarna står i centrum, för att leva ett bra 
liv med goda kommunikationer med omgivningen, både fysiskt och psykiskt.  Pensionärerna 
är en allt viktigare del av invånarna i kommunen, då ett stort antal människor efter sitt 
avslutade yrkesliv väljer Strängnäs som hemort. I många kommuner ses pensionärer som en 
belastning, vilket vi anser att en stängning av Glada Laxen ger uttryck för. Vi vet att många 
pensionärer i Sverige har en mycket låg pension och har svårt att få ekonomin att gå runt, 
samtidigt som många pensionärer lever ett ofrivilligt ensamt liv. Dessa frågor utgör en stor 
del av vårt arbete och där anser vi att ett ökat samarbete behövs, speciellt hur tilldelade 
medel från t.ex. Socialstyrelsen används.

I utredningen om mötesplatser i kommunen framkom att i tätorten finns ingen. Multeum och
Pensionärernas Hus, tillsammans med de olika studieförbundens lokaler, utgör 
samlingsplatser för våra medlemmar. Varför inte omvandla Glada Laxen till en mötesplats där
vi kan utveckla vår verksamhet samtidigt som möten mellan generationer och föreningar 
underlättas? Läget på Kristinagården kan inte vara bättre, mitt i centrum! Det är ingen utopi 
att ett tiotal pensionärer kan äta lunch där varje dag.

Idéer för nya aktiviteter flödar men är svåra att genomföra då allt inte ryms inom 
Pensionärernas Hus lokaler, då det finns begränsningar i hur dessa kan användas. 

- När pandemin är över kan vi ordna ”små grupper” och prata matminnen och om vi får
tillgång till ett kök (tex på avdelningen där man bor) kan vi laga något enkelt och äta 
tillsammans en mötesplats för Strängnäs.

- Rundabordssamtal, som vi tidigare genomfört med funktionshinderrörelsen. 

- Minns ditt 40, 50, 60-tal mm med film, musik, bilder.

- Systuga, sticka och virka, äldre klädstilar etc.

Vi vill att Strängnäs skall vara en levande kommun där pensionärer väljer att leva, med ett 
aktiverande och utvecklande liv. Därför bör kommunen satsa på en mötesplats för äldre och 
yngre där Glada Laxen kan stå i centrum och där inte ekonomin är den avgörande faktorn för 
aktiviteter. Vi föreslår att en samordningsplan upprättas mellan kommun och föreningsliv 
både när det gäller planering och finansiering.

Tillsammans kan vi motverka ofrivillig ensamhet!
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