Seniorträff i Lycksele 17 maj
I maj anordnade Lycksele kommun en seniorträff
på Medborgarhuset. En eftermiddag som innehöll
både inspirationsföreläsning, information och
diskussion kring olika frågor. Detta material är en
sammanställning från träffen.
Någon gång stöter vi på dem som inte förstår...kanske kan vi kalla
dem idioter, eller? Seniorträffen inleddes med en inspirationsföreläsning under det temat av Jessica Forsén Löfgren.
Hon pratade bland annat om färgspråket; det röda, gula, gröna och
blåa beteendet. Allt i syfte att öka vår förståelse för ”idioterna” och
för att få ett kreativt samtalsklimat inför efterföljande diskussioner.

Sammanfattning
82 personer var anmälda till träffen, varav 55 kvinnor och 27 män.
Seniorträffen är del av Lycksele kommuns utveckling av medborgardialog - vi vill ha mer kreativa diskussioner och fler dialoger för att
kunna möta framtiden tillsammans.
Medborgardialogen ska i sin ädlaste form utmynna i medinflytande
vilket är det Lycksele kommun också strävar efter.
Genom att ha deltagande tjänstepersoner, blir åsikter och önskemål
kända på ett sätt som också påverkar tjänstepersonernas arbete i
framtidsfrågor. Framtidsfrågor som till syvene och sist ska beslutas
av politikerna i Lycksele kommun, men där underlag till beslut oftast bereds av tjänsteorganisationen.
Redan nu har insatser mot grönare centrum, diskussioner kring
gång– och cykeltrafik samt mötesplatser väckts i olika former och vi
hoppas att du som senior i Lycksele kommer att märka av det förändringsarbete som pågår.
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Vad förväntar jag mig som senior?
Vi resonerade i grupper om vad
man förväntar sig när man blir
senior i Lycksele. Många framhöll
att det handlade om boende i olika
former.

kanske ett aktivitetshus för
seniorer? Här vill man gärna se att
det finns träningsmöjligheter, anpassade sådana, och kanske att det
kan vara gratis.

Det framkom också tydligt att det
finns flera olika definitioner av
boende som är viktiga för offentlig
förvaltning att hantera framöver.

Tillgänglighetsanpassningar av olika
grad diskuterades också, allt från
offentliga rum till att man efterfrågar ordnade cykelställ för ökad
framkomlighet, hissar i boenden
och bostadsanpassningar, fler
sittplatser och bänkar.

Man lyfte upp kollektivtrafik tillika
en god äldreomsorg och en mer
avkännande hemtjänst (inte räknandes minuter). Att skapa en
naturlig mötesplats för seniorer i
samhället efterfrågas också —

Wifi på de särskilda boendena togs
också upp som en förväntan.

”Det finns en stor grupp som skulle kunna fungera som mentorer,
eller annat, där det behövs, i ordinarie verksamhet”.
Civilsamhällets mötesplatser

Vad kan jag bidra med?

På seniorträffen fanns också civilsamhällets olika aktörer för mötesplatsen.

Det här området var svårare att resonera om för samtliga
grupper. Många av de som fanns representerade är redan i
dag ideellt engagerade.

Är du intresserad av att göra något
speciellt eller få mer information —
tveka inte att kontakta dem.
ABF Mitt i Lappland
0950-38080
info.lycksele@abf.se
Studieförbundet Vuxenskolan
0950-12585
info@sv.se
Medborgarskolan
Växel 0950-13745
lycksele@medborgarskolan.se
Studiefrämjandet
0950-402461
lycksele@studieframjandet.se

Det fanns dock flera förslag på bidragsaktiviteter som man
skulle kunna hjälpa till med:


Engagemang i föreningslivet



Hobbygrupper



Seniorkafé onsdagar



Teatergrupp



Fixar-Malte (finns det fortfarande kvar?)



Seniorpool som sköts av kommunen



Handarbetskafé



Hushållssysslor



Hembesök

Övrigt som dök upp var bland annat vikten av att göra rätt val
till politiken, och att ha en aktiv dialog med densamma.
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Erbjudande från
kommunen
Du vet väl om att du kan
boka tid på eRUM för att utveckla dina digitala
kunskaper.
På eRUM får du kostnadsfri
och personlig handledning i
allt digitalt. Det kan vara att
lära sig sin mobil eller dator.
Använda appar och etjänster, betala på nätet,
eller bara skicka epost och
bilder till familj och vänner.

Vad skulle göra Lycksele mer attraktivt?
Deltagarna lyfte flera förbättringsområden. Det mest allmänt förekommande handlade om ett trevligare, grönare och ett mer levande
centrum. Sedan lyfte man upp förbättrade cykelvägar och skötsel av
dem, och efterfrågar också lite cykelvett. Den planerade strandpromenaden mot Gammplatsen ansågs skapa hög attraktivitet.

Kontakta Anna Sollén på
telefon 072-543 84 41 eller
e-post: anna.sollen@lycksele.se,
alternativt gå förbi biblioteket (semester v 27-28).

Torget som marknadsplats/torgplats tror man också skulle öka
Lyckseles attraktivitet. Om dessa torgplatser skulle vara gratis tror
man på högre nyttjandegrad.
I övrigt framkom bland annat följande:


Underhåll av befintliga parker



Promenadstråk upp mot Korpberget och eventuellt mot
Hoppbacken



Mer biotillfällen



Gemensamt nyårsfirande på torget



Moderna och bättre boenden



Pensionärsrabatter



Fungerande infrastruktur



Mindre nedskräpning — rent och fint

Du känner väl till att
Lycksele har en öppen dagverksamhet kallat
Stugträffen, två dagar i
veckan?
Stugträffen är till för dig
som pensionär och som vill
träffa andra människor!
Ta kontakt med personal på
telefon 162 57 för intresseanmälan och frågor.
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Framtida byggnationer i Lycksele?
Under 2017 och 2018 har Lycksele kommun arbetat med att fram ett bostadsförsörjningsprogram .
Lycksele kommun har tagit reda på hur utvecklingskurvan förväntas bli framöver, där vi ser alltfler
äldre fram till 2036. Vi har också kunnat identifiera att många äldre bor ensamma i sin villa.
I dag finns det en stor efterfrågan på villor i samhället, och utifrån att vi också saknar tillgängliga lägenheter, skapar det incitament att arbeta för att byggnationer av hyreslägenheter påbörjas. I föreslaget
bostadsförsörjningsprogram (ska fastställas i kommunfullmäktige december 2018) finns följande mål:


Fler hyreslägenheter ska iordningställas.



Bostäder ska prioriteras vid planläggning och exploatering av mark i tätortsnära lägen.



Det ska kunna erbjudas småhustomter i attraktiva lägen i tätorten.



Tillgänglighetsanpassning bör ske så långt som möjligt i det befintliga bostadsbeståndet.

Fokusgrupp
Under seniorträffen fick man anmäla sitt intresse för att delta i så kallade fokusgrupper. Åtta personer
anmälde sig direkt på plats. Syftet med dessa grupper är att kunna nyttja dem som referensgrupp vid olika
typer av förändringsarbete eller utredningar i kommunen. Det kan röra utformning av parker, förändring av
trafikflöden, utformning av eventuella trygghetsboenden etc.
Är du intresserad av att ingå i en sådan fokusgrupp? Ta kontakt med handläggare Elin Larsson på telefon
0950-166 64 alternativt e-post till elin.larsson@lycksele.se.

4

