Till vänster på bilden diskuterar föreningens ordförande Ole Granholm, viceordförande LarsEric Thylin och sekreterare Birgitta Nygård innehållet i budkavlen. Stadsdirektör Stina Mattila
på andra sidan bordet var positivt inställd och lovade föra ärendet vidare. Foto: Frida Pått,
Österbottens Tidning.

TILL KARLEBY STADS LEDNING OCH BESLUTSFATTARE
Svenska pensionärsförbundet firar 50 år och kommer under jubileumsåret att framföra
sina tankar om framtiden åt beslutsfattarna i form av en budkavle. De enskilda
föreningarna överlämnar sina budkavlar till de lokala beslutsfattarna. Vår förening
Pensionärsföreningen Vi Norrifrån rf i Karleby vill framföra följande:
1. De äldres åsikter bör beaktas i Karleby stads utvecklingsplaner. Speciellt när det gäller
olika boendeformer. Även trafiklösningarna, parkeringen och de äldres möjligheter
till offentliga och privata tjänster bör ses över.
2. Stadens service bör vara lätt tillgänglig och anpassad till de äldre. Det är viktigt att
man i planeringen även tar i beaktande att de äldres behov ändras genom åren.
3. En förbättrad parkeringsstrategi behövs i Karleby stads centrala delar. Det finns
flaskhalsar som kräver åtgärder för att förbättra smidigheten i trafiken.

4. Parkeringshusen är väl frekventerade. Många äldre vill ogärna utnyttja parkeringshusen på grund av trångheten och skaderisken. De breddade trottoarerna bör
utrustas med bänkar. Det nya järnvägscentrets planering bör ta de äldre i åtanke.
5. När det gäller social- och hälsovårdstjänsterna är situationen tillfredsställande. Ibland
uppstår brister i språkbehandlingen. För att få likvärdig samhörighetskänsla bör
stadens/ledningens information alltid också ges på svenska.
6. Stadens åldringsstrategi bör hela tiden uppdateras och de äldres åsikter beaktas.
Äldre rådens roll i politiska sammanhang har tyvärr förlorat sin lokala prägel.
7. Eftersom vårt moderna samhälle hela tiden digitaliseras är det svårt för äldre
pensionärer att utnyttja och ta del av offentliga och privata tjänster. Detta bör
beaktas och aktivt stödas genom information, utbildning och handledning.
8. Vi har tillgång till Mikaelsalen i församlingscentret för våra månadsträffar. Gärna
skulle vi mötas i stadens välrustade lokaliteter för större evenemang. Problemet är
att kostnaderna är för höga med tanke på vår verksamhet.
9. Karleby stad har satsat mycket på olika slag av friluftsaktiviteter. Brita Marias park är
en fin oas i stadsmiljön. Västra parken kunde utvecklas. Det finns för få offentliga
toaletter i stadsmiljön.
10. Utvecklandet av Roskaruka området är positivt och erbjuder möjligheter till olika
aktiviteter under alla årstider. Sociala utrymmen har hittills saknats, men de kommer
att byggas. Skidspåren och vandringslederna är väl underhållna. Havsparken är under
fortsatt utveckling men bänkar ute på piren vore önskvärt. När idrotts/fritidscentret
byggs bör även de äldres synpunkter tas i beaktande.
Karleby den 16 maj 2022

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån r.f.
Ole Granholm, ordförande

Birgitta Nygård, sekreterare

