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INTERPELLATION LIKABEHANDLING AV SENIORFÖRENINGAR
I Upplands Väsby kommun finns glädjande ett stort antal seniorer, många är aktiva och
deltar och bidrar genom engagemang i föreningar och för civilsamhällets utveckling och
många har varit med om att bygga Upplands Väsby till vad det är idag. Centerpartiet är
mycket positivt inställd till det seniorföreningarna bidrar med och anser att en
likabehandling av föreningslivet ska gälla.
Föreningarna SPF Seniorerna i Väsby, PRO Väsby och Finska PRO har idag en medlemsbas om
cirka 2800 pensionärer, fördelat på SPF med ca 1210 medlemmar, PRO med sina ca 1400
medlemmar, och Finska PRO med ca 150 medlemmar enligt uppgifter från SPF.
PRO har haft sina möteslokaler i Järnvägsparken och har idag fått ersättningslokaler i villa
Karlsro, där kostnaden för renovering för att tillgängliggöra lokalerna idag beräknas bli runt 5
miljoner kronor enligt uppgift från kommunorganisationen. SPF hyrde tidigare i baracken på
Drabantvägen i Fyrklövern som nu är riven men fick sedan skaffa ersättningslokal på egen
hand.
SPF driver aktivt frågan om utvecklingen av ett Seniorernas hus med förslag som inkluderar
att fler aktörer om möjligt samutnyttja lokaler, aktiviteter och evenemang.
Det är svårt att se att Karlsro, som nu erbjudits PRO Väsby som föreningslokal, ska anses
kunna ge plats för totalt 2750 pensionärer och aktiviteter som de tre föreningarna
tillhandahåller och vill utveckla. Frågetecken finns också om Karlsro kan täcka behoven av
lokaler för administration och intern mötesverksamhet för tre föreningar, varav två väldigt
stora.
Med anledning av detta frågar jag Mathias Bohman som kommunstyrelsens ordförande
följande frågor:
Hur tänker kommunen agera utifrån likabehandlingsprincipen för att skyndsamt föreslå
medel och/eller ersättningslokaler för SPF, då de mist sina mötes- och verksamhetslokaler
och också för Finska PRO, med anledning av att PRO har fått tillgång till huset Karlsro med
beräknad renoveringskostnad om 5 miljoner kronor?

Ann-Christin L Frickner, gruppledare Centerpartiet

