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Medborgarförslag angående utemiljön för de
boende på Dalbygården
Sammanfattning av ärendet
Sigrid Skogman lämnar ett medborgarförslag som lyder:
"Som medborgare i Torsby Kommun har det kommit till min kännedom att våra
boende på Dalbygården önskar en bättre utemiljö. Jag är medveten om att detta har
påpekats tidigare till kommunen, men inga resurser har funnits.
Eftersom det kommer råd och tips från Socialstyrelse att det bör finnas tillgång till en
trädgårdsliknande utemiljö, där våra spec. dementa har möjlighet att få känna lukten
av grönska och doften från växter samt kanske få smaka på t. ex. bär och flukter som de
tidigare har haft hemma.
Förslaget från mig till Er politiker är: tänk vilken viktig åtgärd detta vore for våra
boende på Dalbygården om resurser kunde komma dem till del. Ideella handtag
kommer säkert att behövas, men huvudansvaret åligger Kommunen. Budgeten i
direkta vården ska inte belastas.
Till sist "Tänk hur vill vi ha det"."

Svar
Hilary Högfeldt, fastighetschef, svarar följande:
Tekniska avdelningen, Dalbygårdens personal och volontärgruppen arbetar
kontinuerligt att få förbättring på Dalbygårdens utemiljö för alla berörda parter.
De följande åtgärder har redan utförts eller pågår på Dalbygårdens utemiljö:

Hilary Högfeldt
fastighetschef
Besöksadress

Nya Torget 8, Torsby

•

En ny utgång/dörr från huset till den nya trädgården har byggts. Kommunen
har bekostat material och arbetet utfördes av volontärer.

•

En ny "dansbana" byggs i anslutning till den nya dörren.

Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560-160 34 direkt
073-271 22 88 mobil
0560-160 00 växel
0560-160 55 fax

hilary.hogfeldt@torsby.se
tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se
www.torsby.se
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•

En ny plattgång inom det inhägnade området räknas vara färdigt innan
midsommar.

•

Ett nytt lusthus är inköpt och ska placeras i trädgården.

•

Kommunens arbetscentral tillverkar nya utemöbler till trädgården.

•

Nya växter kommer att planteras i samråd mellan volontärgruppen,
Dalbygårdens personal och tekniska avdelningen.

Tekniska avdelningen bidrar med maskiner, arbetsredskap och arbetskraft samt att en
stor del av arbetet utförs av volontär och lokala företag. Lokala företag har också
bidragit med material.
Allt detta leder en trevligare och säkrare utemiljö får Dalbygårdens boenden.

Förslag till beslut
Hilary Högfeldt föreslår KSAU att medborgarförslaget är besvarat.

Hilary Högfeldt
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Från
Sigrid Skogsman
Transtrand 69
680 53 Likenäs
Tel.0564/40057
e.mail skogsman.s@telia.com

"Medborgarforslag"
Som medborgare i Torsby Kommun har det kommit till min kännedom att våra boende på
Dalbygården önskar en bättre utemiljö.Jag är medveten om att detta har påpekats tidigare till
komunen,men inga resurser har funnits.
Eftersom det kommer råd och tips från Socialstyrelse att det bör finnas tillgång till en trädgårdsliknande utemiljö,där våra spec. dementa har möjlighet att få känna lukten av grönska och doften
från växter samt kanske :fa smaka på t.ex.bär och frukter som de tidigare har haft hemma.
Förslaget från mig till Er politiker är: tänk vilken viktig åtgärd detta vore for våra boende
på Dalbygården om resmser kunde komma dem till del.
Ideella handtag kommer säkett att behövas,men huvudansvaret åligger Kommunen.Budgeten i
direkta vården ska inte belastas.
Till sist " Tänk hur vill vi ha det"

Vänligen.

cf,/~cf;' ~
Likenäs 150305.

v"j

Sigrid Sk,man

