Till kommunstyrelsen i Pedersöre.

Esse Pensionärsförening r.f., Pedersöre Pensionärsklubb r.f. och Purmo
pensionärer r.f. deltar i den budkavel som Svenska Pensionärsförbundet r.f.
tillställer beslutsfattare på lokal, regional och riksnivå med synpunkter på vad
samhället kunde göra för att underlätta livet för pensionärerna och skapa
bättre möjligheter till trivsel och aktiviteter. Bilaga 1
Vi vill här komma med några synpunkter och förbättringsförslag som specifikt
gäller pensionärer som bor i Pedersöre. I januari 2021 var 2055 personer i
Pedersöre över 65 år
Vi uppfattar att Pedersöre kommun överlag tar väl hand om sina invånare. Det
finns gott om anläggningar för fritid och motion och kulturaktiviteter. De
halltider som kommunen erbjuder invånarna gratis är uppskattade och
vandringslederna erbjuder många alternativ för den som vill motionera.
Skidspåren som med kommunens hjälp upprätthålls är mycket uppskattade.
När det gäller pensionärerna möjligheter att ta del av den information som
kommunen ger sina invånare har vi märkt att allt mer av informationen
numera sker digitalt vilket ställer krav på mottagaren att behärska olika digitala
apparater. Det finns en stor fara för ojämlikhet ifall informationen inte kan
tillgodogöras av alla invånare.

Den hälsovårdsservice och de serviceboenden som finns inom kommunen är
en viktig service som är värda att slå vakt om.

Förbättringsförslag inom hälsovården:
- övre åldersgränsen för mammografiundersökningar bör höjas och
undersökningar för att upptäcka prostatacancer hos män skulle införas
-att den som behöver kontakt med hälsovården får det smidigt och på eget
modersmål

- ett register över var hjärtstartarna i kommunen finns och att de finns
placerade där pensionärerna samlas

Förbättringsförslag inom motion och hälsobringande verksamhet:
-vi föreslår att det skapas viloställen med bänkar vid populära cykelleder
-vi ser det som en brist att det inte finns en simhall i kommunen. Det skulle ge
ett ännu mångsidigare utbud av motions –och rehabiliteringsmöjligheter
särskilt för de äldre ifall det fanns en simhall.

Förbättringsförslag inom kultur och påverkande:

-för att alla skall kunna tillgodogöra sig information och få tjänster som
kommunen och myndigheter ger behövs digital skolning för särskilt den äldre
befolkningen.
- vi påminner om att äldrerådet kunde ges möjlighet att komma med
utlåtande i frågor som berör de äldre i kommunen.
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