Ældrerådet
Ringkøbing - Skjern kommune

___________________________________________________________
Ny placering af Skjern Senior Center.
I september 2014 blev Skjern Seniorcenter oversvømmet.
Da det viste sig, at det er uhensigtsmæssigt at renovere Centret på den nyværende
adresse på Anlægsvej, skulle man politisk finde en ny placering til Centret.
Først var der tre adresser i spil, Torvehallen på Finderrupsvej, Vandværksgrunden på
Grønningen og Slagteriet på Nygade. Der er siden også kommet forslag om Cirklen
på Bredgade og Kulturcentret ved Langagervej.
Ældrerådet har i hele forløbet peget på, at den nye placering skal være så tæt på
Enghaven som mulig, da der i dette område bor mange med nedsat gang funktion.
Social og sundhedsudvalget har efter deres undersøgelser af de forskellige
placeringer/adresser endt ud med, at have 3 placeringer som egnede.
Slagteriet, Vandværksgrunden og Kulturcentret.
Hver gang Social og sundhedsudvalget har haft placering af kommende Seniorcenter
i Skjern til diskussion sendt høringssvar om, hvad vi syntes er den bedste placering.
Vi har hver gang peget på, at den bedste placering bør være, så tæt på Enghaven som
mulig, af hensyn til de ældre der er dårlig gående.
På november mødet var der så de tre placeringer Slagteriet, Kulturcentret og
Vandværksgrunden at vælge imellem.
Vi sender her vores høringssvar som vi sendte til Social og sundhedsudvalget.
Høringssvar til Social og - sundhedsudvalgets møde den 24 november 2015.
Punkt 10. Nye lokaler til Skjern Seniorcenter.
Ældrerådet er stadig af den holdning, at nærhedsprincippet i forhold til ældre byen
ved Enghaven er den rigtige placering.
Men da ingen af de tre placeringer, der er tilbage opfylder denne anbefaling, vil vi
pege på, at placering bliver på Slagteriet.
Det gør vi fordi, der her er mulighed for hurtig, at få etableret et Daghjem for
demente. I forslaget er der både plads og økonomi til dette.
Der tilbydes kørsel fra Enghave området og til Slagteriet både formiddag og
eftermiddag, så de der har gang problemer har mulighed for at komme i
Seniorcenteret trods afstanden. Der skal gives en skriftlig garanti herfor.
Der er ligeledes mulighed for at bygge ældreboliger i området.

Et flertal i ældrerådet valgte at gå ind og prioritere de tre forslag der er i spil.
Vi kunne godt have valgt, at hvis ikke vi kan få det som vi syntes er bedst, vil vi ikke
deltage, men som et ansvarlig Ældreråd valgte vi den tekst I kan læse ovenfor.
Vi ved at ejerne på Slagteriet arbejder på, at få oprettet en kørsels ordning fra
Enghave området og ned på Slagteriet både formiddag og eftermiddag.
Det har vi så bedt Social og sundhedsudvalget om at få på skrift fra ejerne, så vi kan
sikre de ældre, der har gang besvær mulighed for fortsat at komme i Skjern
seniorcenter.
Vi håber i Ældrerådet, at dette brev kan være med til at forklare, hvorfor vi har
prioriteret som vi har.
Vi håber, vi får en rigtig god og velfungerende Seniorcenter, som borgerne i vores
by/ kommune kan få glæde af.
Ældrerådet er nu ved at være halvvejs i valgperioden, og i løbet af foråret 2016 vil vi
gå i gang med at kikke på valgregler, vedtægter og afstemnings form, lige som vi vil
holde øje med, at de tiltag der laves, altid vil tilgodese de ældres behov og værdighed
bedst mulig.
Vi vil fra Ældrerådet ønske alle i Ringkøbing - Skjern kommune en rigtig glædelig
jul samt et godt nytår.
Ældrerådet

