I

denna folder tar vi upp delar från vårt fullständiga valprogram vilket arbetats fram
av Centerpartiet i Norrtälje kommun. Vi i nätverk - 65+ - driver naturligtvis även frågor
som skolans framtid, vägar och gång– och
cykelvägar, kultur, integration, kommunens
orter, stad, land och skärgård m m

I ett fungerade nätverk finns en planeringsgrupp. Här är namnen (totalt är vi ca 30):

Birgit Olsson, Clas Forsgren, Bengt Persson,
Kule Palmstierna, Anita Engdahl,
Gunnar Enlund och Bengt Ericsson.
När vi behöver mer kunskap bjuder vi in
andra till vår grupp. Nätverket har ca 30 intresserade medlemmar. Utöver dessa har vi
många sympatisörer.
Under våren 2018 har vi gjort flera besök, bl
a Norrtälje sjukhus, Solhem och nya äldreboendet i Norrtälje stad, Wallinska / Kavat vård
på Kyrkogatan. En egen konferens om Anhörigvård. Därför har vi en god bild av seniors behov och vad som behövs i vardagen.

Ett viktigt val
för Sverige

Du som vill veta mer - det finns fler trycksaker
hos Centern, adress IOGT-huset, (intill bron
över än). Telefon 0176-12088. Även i Valstugan på Stora Torget. (från slutet av aug).
-o-o--oIntresserad av vårt Seniornätverk 65+? Häng
med någon gång. Ring, skriv eller mejla
Bengt Ericsson, 0706-938877 - e-post:
bengt14203@telia.com. www.centern.nu
-o-o--oINFÖR VALET 2018 FINNS VI I RADION
Medlelivlängden ökar Många åldras tillsammans. På ålderns höst kommer sjukdomar och då måste samhället vara berett.

Vid åtta (8) tillfällen. Radio Roslagen, 107,8
(104,1 i norra kommundelen).
Onsd 15 aug kl 18-19—med repris sönd 19 aug kl 17.
Onsd 22 aug kl 18-19 —med repris sönd 26 aug kl 17.
Onsd 29 aug kl 18-19 —med repris sönd 2 sept kl 17.
Onsd 5 sept kl 18-19 —med repris lörd 8 sept kl 16.
Ring
studion
017616100
Centerpartiets Seniornätverk 65+
Norrtälje kommun
Hemsida: www.centern.nu - tfn 0176-12088

Innehållet är framtaget av
Centerpartiets Seniornätverk 65+
i vår kommun.
Tryckt juni 2018

E

tt seniornätverk består av personer som
uppnått mogen ålder. Alla med lång livserfarenhet. Vi vet hur det känns att ha passerat 60. Vi har många vänner och bekanta
som pratar med oss om framtiden, om sjukdomar och mycket annat. Vi pratar också om
livets sista år - Livets höst.
-o-o-o-

För oss som uppnått mogen ålder

Centerpartiets Seniornätverk 65+

S

verige är ett av världens bästa länder att åldras i. Centerpartiet har en politik för fler jobb och en
starkare välfärd. Vi har, steg för steg, flyttat den
avgörande makten från politiker och tjänstemän till
den enskilda människan. Om vi får bestämma - får
du bestämma mera.
1. VALFRIHET.
Vi vill att du själv ska få välja vårdcentral.
2. BOENDE PÅ ÄLDRE DA´R.
Vi vet att alla vill bo kvar i sin egen bostad så
länge man orkar. Men när det behövs mer service eller vård ska det finnas bostäder som passar önskemål och behov. Någon form av mellanboende, trygghetsboende - även i kooperativ.
Vi vill att det byggs fler Trygghetsbostäder.
3. PENSIONERNA MÅSTE ÖKA—särskilt för de med
låga pensioner. Pensioner bestäms av riksdag
och regering. Därför har vi ständig kontakt med
våra riksdagsledamöter. På samma sätt som lönerna ska pensionerna följa kostnadsutvecklingen.
Vi vill att pensionerna ska förbättras.
4. VÅRD AV ANHÖRIG blir mer och mer vanligt. Hur
ska man orka med som anhörigvårdare?
Vi vill att det ska anställas fler Anhörigstödjare
och även att kommunen anställer en Anhörigombudsman - rådgivare.
5. NORRTÄLJE SJUKHUS - vårt akutsjukhus.
Vi vill att sjukhuset ska vara öppet 7 dagar i
veckan - 24 timmar.

6. SEDLAR OCH MYNT.
Sedlar och mynt är på väg att försvinna helt och
hållet. Vill vi det?
Vi vill gärna använda kort och swish men även
kunna handla med sedlar och mynt samt att
bankerna tar emot dem.
7. TÄNDERNA.
Vi vet att det är dyrt att gå till tandläkaren. På
sikt måste tänderna få samma ekonomiska stöd
som övriga kroppen. Vi vill också att det ska bli
billigare att gå till tandhygienister. Visserligen ligger ansvaret hos riksdag och landsting - därför
uppvaktar vi ständigt de som företräder oss.
Vi vill förbättra tandvårdsförsäkringen.
8. TRYGGHET, BROTT MOT ÄLDRE M M.
Vi vill bl a att polisen får mer resurser.
9. LIVSSTIL - Mat, äldre gympa, livsstil m m påverkar
hälsan långt upp i åren. Norrtälje behöver också
’Föreningarnas Hus’.
Vi vill att kommun ger stöd där det behövs samt
att ’Föreningarnas hus’ blir verklighet.
10. HUR KAN ÄLDRE FÅ MER TILLGÅNG TILL BREDBAND OCH DIGITALA TJÄNSTER.
Vi vill skapa fler mötesplatser med utbildning,
där kunniga och nybörjare träffas. Även uppsökande verksamhet i hemmet.
11. OFRIVILLIG ENSAMHET är lika svårt som den
svåraste sjukdom.
Vi vill att träffpunkter får mer stöd av samhället
12. FÄRDTJÄNSTEN MÅSTE FÖRBÄTTRAS. Det som är
bra ska behållas. Men brister måste rättas till.
Vi vill att Landstinget snarast åtgärdar bristerna
med Färdtjänst i vår kommun.

S

amhället har många viktiga uppgifter—
hit hör också vård och omsorg om invånarna. I den uppgiften ingår att ge vård och
stöd till behövande äldre.
’Det som är bra för oss äldre är också bra för
anhöriga’, barn och barnbarn och andra släktingar.

V

ad menar vi med det? Jo, idag bor
många flesta föräldrar på en ort och barnen
på en annan. Ja, i många familjer finns barnen i utlandet.
Vilka krav kan då ställas på samhället? Jo, för
att undvika oro hos barn eller barnbarn
krävs att samhällets ’vårdapparat’ fungerar.
Ungdomar med unga föräldrar har svårt att
sätta sig in i hur det kan vara att ha en mor
eller far beter sig annorlunda än under barndomens ljusa, lyckliga år. Vi vet.

