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Hur vill du som senior
bo och leva i Åsbro?
Åsbro Intresseförening bjöd en kväll i november in till en diskussionskväll för allmänheten i.
Den hölls i Tallbackskyrkan. Det konstaterades att många äldre gärna bor kvar i Åsbro om bara
möjlighet ges. Som det är nu tvingas många flytta på grund av brist på lämpligt boende.
Askersundsbostäders vd Anders Gustafsson presenterade
en nygammal planlösning på små radhuslägenheter,
lämpliga för äldre som tröttnat på gräsklippning och
snöskottning. Hyran ska hållas låg och lägenheterna passar förstås även för yngre personer. Enligt förslaget ska
de handikappanpassade lägenheterna ha låg energiförbrukning, vara så underhållsfria som möjligt och byggas
i markplan med egna uteplatser.
Stort intresse av nya lägenheter
Eftersom Åsbro är en väldigt livskraftig del av kommunen vill man se om det finns ett intresse för denna typ
av byggnation. Att döma av diskussionen som följde är
det ingen tvekan om den saken. Åsbro Intresseförening
arbetar med att få igång en arbetsgrupp som ska fortsätta samtalet om hur ett nytt boende för bland annat
seniorer skall se ut.
Efter fika berättade biståndshandläggare Birgit Carlsson om vilket stöd kommunen kan ge i form av hemtjänst och olika boendeformer. Även detta ledde till ett
antal frågor.

ning, umgänge och motion för äldre. Man ska vända sig
både till äldre och deras anhöriga.
Många är nöjda med kommunens åldringsvård
Vid samtalet framkom att det finns många som är
mycket nöjda med det bemötande och den omsorg de
fått vid kontakten med äldreomsorgen. Det påpekades
att det är viktigt att detta kommer ut som motvikt mot
massmedias bild som ofta är mycket negativ och orsakar
mycket oro bland de äldre.
Mer motionsmöjligheter?
Kvällen avslutades med att kyrkans lokaler visades. Det
skulle vara möjligt att förlägga en del av kommunens
aktiviteter där. Kanske kunde källarvåningen vara en bra
plats för ett pensionärs-gym!
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Kulturprojekt för äldre

den hjälp som kan ges vid rehabiliteringar och hur man
arbetar för att förebygga att äldre faller och skadar sig.
Monika Andersson berättade om olika
Åsbro Sjuksköterskan
Intresseförening
stöd vid sjukdom. Hon berättade också om ett spännande projekt som startar nästa år där man kommer att
satsa mycket på bland annat kultur, resor, underhåll-
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Askersundsbostäders vd Anders Gustafsson presenterade en
nygammal planlösning på små radhuslägenheter,
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Möte den 13 januari klockan
18.00 i Tallbackskyrkan!

Möte om seniorboende
Askersundsbostäders Anders Gustavsson har varit hos
oss två gånger och presenterat två olika alternativ till
nybyggda seniorboenden i Åsbro. Båda exemplen är
handikappanpassade.

dratmeter. Målsättningen med ett sådant bygge är att
hyreskostnaden skulle bli 1 000 kronor per kvadratmeter
och år. Alltså för en trerummare cirka 6 200 kronor och
för en enrummare cirka 4 000 kronor per månad.

Det första hyreshuset är ett mer konventionellt byggt
boende som finns som radhus med en trea på 91 kvadratmeter alternativt 99 kvadratmeter. Båda kan vara
hyresrätt eller kooperativ bostadsrätt.
I det första exemplet blir månadskostnaden ungefär
9 600 kronor per månad inklusive värme och vatten. I
det andra exemplet blir kostnaden – med en insats på
300 000 – kronor cirka 8 500 kronor per månad.
Det andra exemplet är ett försök att få ner boendekostnaden. Det finns lägenheter från 48 till 74 kva-

Var och hur vill du bo när du blir äldre?
Hur vill du bo om du bor kvar i Åsbro? Vi inbjuder alla
intresserade föreningsmedlemmar till en samtalskväll
kring de här frågorna och om annat som är viktigt för
oss när vi blir äldre.

Är detta någonting för oss i Åsbro eller har vi
andra önskemål?
Skulle du kunna tänka dig att flytta in i något av dessa
hus? Tänk på att i lägenheten med en fast hyra ingår all
drift och skötsel. Till och med snöskottning ingår.

Tvättstuga

Förråd

Ideskiss på marklägenheter i tre olika storlekar.
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Vill du också bli medlem
Å!i Åsbro Intresseförening?
Åsbro Intresseförening
Anmäl ditt intresse till vår kassör Klas Folenius
070-344 16 97, info@vissboda.se.
Medlemsavgiften är 50 kronor per år. Bg 675-5136.
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