Minnesanteckningar möte med samverkansgrupp för
Laxås seniorer den 12 maj -22
Minnesanteckningar från föregående möte
Gicks igenom.
Hans rapporterade om hur felaktiga skyltar ska tas bort/bytas ut.
Harry informerar och svarar på frågor
Alla överens om att Finngården är en skamfläck. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
frågan som ett ärende.
Om vindkraft i Hasselfors: Kommunen har ingen information. Bo informerade om
vindkraftpolicyn.
Gruppen ställer sig positiv till att intresseorganisationer för funktionshindrade är med
vid samverkansgruppens möten framöver.
Kommunens ekonomi, budget 2023
Carola berättade om det ekonomiska läget och arbetet med budget 2023.
Bekymmersamt läge p g a kostnadsökningar, bland annat nya pensionskostnader.
Skatteintäktssidan ser hygglig ut. Tyvärr motverkar inflationen detta.
Investeringar: Mycket görs år 2022. För år 2023 behövs återhållsamhet.
Information om äldreomsorgen
Madde informerade.
Om platssituationen: ökad efterfrågan av framförallt demensplatser. Den åttonde
avdelningen kommer att öppnas.
Svårt att rekrytera vikarier. Både sköterskor och undersköterskor.
Om väntjänst. Verkar för stärkt samarbete med civilsamhället. Projekt för att motverka
ensamhet. Cherries.
Alice: Behoven är stora. Det finns personer som kan ställa upp.
Bo om trygghetsboende. Privata kan inte finansiera nybyggnation. Det samma gäller AB
Laxåhem.
Alice: Behov och önskemål finns.
Madde: OBS! Särskilt boende är inte ett trygghetsboende.
Alice: Medel till sommarutflykter. Träffpunkt 18 ska göra en resa. Viktigt med olika
former av utflykter/resor. Madde: Resa till Vadstena planeras. För Ramundergården
planeras någon form av fest (på plats).
Träffpunkt 18/Kunskapens hus
Tomas tyvärr inte närvarande.
Madde: Tidsplanen är att Träffpunkt 18 flyttas till Kunskapens hus vid årets slut.
Alice: Vi ser positivt på detta. Expedition för PRO/SPF bör finnas.
Info från utvecklingsenheten

Hans: Vi saknar en kommunikatör. Det gör att informationsinsatser inte samordnas så
som det vore önskvärt. Dock på gång med en förändring med en utvecklad samordning.
Om Närtrafiken: Hans har framfört till Regionen att det finns en ”gråzon” som gör att
det närmaste noden är Askersund för vissa i Tiveden. Motsvarande gäller turister.
Närtrafiken har en stor positiv potential!
Säker gång- och cykelväg, sista etappen, till Saltängsskolan iordningsställs. Även ”Ormen
långe”.
Väg till större företag ska asfalteras.
Marknadsföring av etableringsmark längs E 20 sker.
Cykelpump till Finnerödja. Antingen vid ICA eller vid skolan.
Utegym vid klubbstugan i Laxå.
Utställning vid Stockholm Outdoor festival. Marknadsför vår och höst för boende och
aktiviteter.
En del oförutsedda kostnader. Nya avloppspumpar till Skagerns camping.
Infiltrationsbädden åtgärdad. Vattenläcka vid Sockenstugan. Ny och egen brunn borrad.
Ny infiltrationsbädd ska byggas. Brand på Resecentrum. Söker ingen ny hyresgäst för
cafét. Kanske cykeluthyrning?
Hans skriver på utvecklingsplanen för Laxå. De boende anser att närheten till naturen är
viktig för livskvalitén. Olika insatser diskuteras.
Hans är projektledare för arbetet med översiktsplanen. Hur ska Laxå se ut år 2040?
Fråga: Hur går det med etablering på tomten vid Dollarstore. Det finns en intressent till
tomten närmast den gamla röforsbanan. Infartsväg en kostnad som behöver lösas.
Förfrågningar varje vecka.
Kulturrapport mm
Harry visade presentation från Tomas. Mycket händer på kulturområdet.
Övrigt
Diskussion om asfaltering. Hans: Vi har en ”asfaltsskuld”. Tyvärr har priset på asfalt ökat
med 40 %. Finns stora behov vid vägen mot Ågrena.
Nästa möte
13 september klockan 09.00 – 11.00.

