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Socialförvaltningen

Kommunala pensionärsrådet/
Kommunala funktionsnedsattas råd
2021-11-08
Plats och tid: Norrskär, kl. 13.00 – 15.00.

Kallade: Representanter
Vid förhinder: Meddela ersättare och emma.haglund@vaxholm.se tfn: 08‐522 427 89
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Upprop samt val av justerare
Minnesanteckningarna justeras senast den 22/11
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Bengt Sandell (S)
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Lena Hallberg (C)
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Avstämning åtgärdslistan (bilaga 2)
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Nästa möte

Lena Hallberg (C)
Ordförande

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Lena Hallberg (C)

Emma Haglund
Sekreterare

Telefon: 08‐541 708 00
Fax: 08‐541 708 57

E‐post: sociala@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000‐2908
Plusgiro: 165411‐0

Inkomna frågor (bilaga 1)
Neuroförbundet:
•

Fr några år sedan påpekade jag att när man bytte armaturer på gatubelysningen så
brydde man sig inte om hur ljuskäglan såg ut. Vissa partier av våra gator ligger nu i
helt mörker. Med dålig syn är den nu ännu svårare att se var gropar och annat
olämpligt kan innebära fallrisker. Hur ser bytesplanen och justeringarna ut, som
utlovades då jag tog upp det första gången?

•

Höstlöven kan utgöra väldigt halkigt underlag. Finns någon ambition/diskussion till att
de avlägsnas på de stora gångstråken oftare? Kastanjerna på Söderhamnsplan
påpekades förra året, varför tas de inte bort så länge träden släpper dem?

•

Inflyttning i seniorlägenheterna på bl.a. Torggatan förbryllar vissa. Det finns
antennuttag och LAN-uttag. Men ingen dokumentation kring hur man skall göra för att
få fart på dem. Tycker att det skall finnas ett välkomstblad som beskriver hur jag som
ny hyresgäst skall få fart på el, TV och bredband, därtill annan lämplig information
man kan behöva som nyinflyttad. Vore väl bra med ett liknande då man flyttar ut.

•

En utvärdering av vårt senaste möte i Rådhussalen vore väl på sin plats också.

Åtgärdsplan KPR/KFR 2021-11-08

(Bilaga 2)

Nr.
1

Rubrik
Ersättare med
vid alla möten

Beskrivning
Datum
Ansvarig
KPR anser detta forum
2019-03- Ordföranden
vara så pass viktigt att
04
ersättare borde delta vid
alla möten.

Rapportering
Tas upp efter
sommaren på
strategi- och
planeringsmötet

Råd
KPR

2

Översyn av Pautomater

Det finns bara en Pautomat som tar kort,
vilket anses för lite.

2020-10- TFK
28

2021-09-13

KPR

3

Bredband
stadens
fastigheter

Principbeslut finns.
Verkställighet på gång.
Frågan kvarstår till dess
att bredband finns
överallt där det är
möjligt. Intention att
driva i egen regi. Ingår
just nu i rättsprocess
med tidigare bolag.

2018-11- Ordföranden
19
Tekniska
nämnden

2020-2021

KFR

4

Vaxholms
talskiva

Information i tidningen
behöver uppdateras.

2021-09- Gunilla
13
Sävenmark

Nästa möte

5

Fixartjänsten

Ny upphandling kommer 2021-09- Camilla
att ske
13
Lundholm

Hösten 2021

