
 

Kaskö pensionärsklubbs tankar för framtiden 

 

 

Vi pensionärer har varit med om att bygga upp ett bra land och vi vill fortsättningsvis vara med och 

hjälpa till att göra framtiden ännu bättre för oss ”åldersrika”, för våra barn och efterkommande, för 

alla invånare i vår lilla stad. 

 

Våra tankar har vi sammanfattat i 7 punkter 

 

1. Vi arbetar för tolerans och respekt för våra medmänniskor, för trygghet, öppet sinne mot 

omvärlden, nyfikenhet, tillit till varandra och våra myndigheter. Speciellt vill vi se att 

åldersdiskriminering i alla sammanhang bör avskaffas. 

2. Vi vill att vårt samhälle skall vara bra för alla generationer, att vi skall kunna verka och leva 

också på svenska. Vi vill att det skall finnas hjälp och stöd för äldre behövande och att alla 

skall ha en värdig ålderdom. 

3. Vi pensionärer vill ses som den samhällsresurs vi är,  inte som en växande kostnadspost. En 

stor del av oss arbetar inom tredje sektorn, vi gör enormt mycket frivilligt arbete inom olika 

föreningar. Många pensionärer arbetar inom vården och vi hjälper varandra på ålderns höst. 

Utan denna resurs skulle samhället vara mycket fattigare och vi vill gärna att detta arbete 

uppskattas i högre grad och att vår kunskap tas tillvara. 

4. Vi vill se en smidigare övergång mellan arbete och pensionering.En succesiv nedtrappning 

skulle vara till nytta på arbetsplatsen och den nyanställda kunde dra nytta av kunskap och 

erfarenheter. Oftast slutar arbetslivet abrupt och samlade kunskaper går till spillo. 

5. Vi vill att det planeras olika boendeformer som beaktar de äldres behov, även 

invalidanpassat. Stadens service skall vara lättillgänglig. Vi vill att vara med och påverka 

och att våra åsikter beaktas i planeringsskedet. 

6. Vi vill fortsätta att leva ett socialt och aktivt liv. Viktigt är, att våra kurser kan fortsätta samt 

att våra gator hålls i sådant skick att vi vågar röra oss ute även vintertid. Vi önskar att staden 

kunde upplåta utrymmen för föreningar kostnadsfritt och ordna ett samlingsutrymme för 

hobbyverksamhet.  Ett socialt välbefinnande , psykiskt och fysiskt,  ger livet innehåll, höjer 

livskvaliteten och förlänger livet.I slutändan blir det billigare för staden. 

7. Verksamheten i pensionärsföreningarna skapar stort mervärde. Vi står fortfarande till 

samhällets tjänst i arbetet för en trygg framtid för oss alla. 
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