Motion om att uppföra ett äldreboende i Södra Möckleby.

Vänsterpartiet vill att kommunen tar väl hand om sina medborgare, i alla åldrar och skeden av livet. Därför ser
vi det som en nödvändighet att kommunen börjar planera för ett äldreboende i Södra Möckleby.
Alungården stängdes 2004 dels av besparingsskäl men framför allt av arbetsmiljömässiga skäl. En enig
Socialnämnd beslutade 2007 att Alungården skulle öppnas igen. Det planerades för åtta platser till en kostnad
av 10 miljoner. Men av olika anledningar blev utredningen som gjordes för en ombyggnad och ett
återöppnande, lagda på is. På den tiden ställdes behovet av äldreomsorgsplatser, mot förskoleplatser i
Färjestaden. Så kan man givetvis hålla på i det oändliga att slira bort från viktiga frågor, men nu är det dags att
fokusera!
Vi vet hur befolkningskurvan ser ut på södra Öland. Behovet av äldreomsorg i form av särskilt boende är snart
ett givet faktum. Inom en 10 årsperiod kommer andelen 75 år och äldre att nå sin kulmen. Vi vet att många vill
bo kvar i sin hemmiljö, på det sätt som är möjligt, för just den individen. Det kan handla om hjälp, via
hemtjänsten, i sitt eget hem: hus, lägenhet eller i ett trygghetsboende. Några kommer att behöva kontinuerlig
omvårdnad och får en plats på ett särskilt boende i sin hembygd.
Vänsterpartiet vill erbjuda detta särskilda boende i Södra Möckleby.
Vi vet att äldreboendet Äppelvägen är väl känt som en succé, både i vår kommun och i vår omvärld. Vi är
övertygade om att ett liknande äldreboende, byggt efter de förutsättningar som finns i Södra Möckleby, skulle
bli lika eftertraktat. Närheten till alvaret, havet, solen och vinden, kan vi föreställa oss, skulle ge arkitekterna
glädjeyra. Därtill att uppdra åt dem att tänka miljöeffektivt, med solen och vinden som energikällor, använda
fossilvänliga byggnadsmaterial som trä och sten, skulle ge kommunen ett nytt äldreboende att vara stolta över.
Med en enkel enkät på kommunens hemsida, ger man personer, boende i hela Mörbylånga kommun, möjlighet
att visa sitt intresse för ett framtida boende i det nya äldreboendet. Äldre över 80 år kan intervjuas via den
uppsökande verksamheten. Dessutom bör boende på södra Öland, över 60 år, få en förfrågan från kommunen,
om man, i en framtid, kan tänka sig att bo på äldreboendet i Södra Möckleby. Är det 15 eller 30 platser som
behövs, eller kanske fler? Med vägledning av svaren kan antalet platser i boendet bestämmas.
Äldreboendet skulle skapa trygghet på flera sätt. Det skulle generera arbetstillfällen och ge fler möjlighet att
flytta till bygden. Med inflyttning kommer bättre kollektivtrafik, affären får ett bättre kundunderlag, skolan får
fler elever. Det blir ett än mer blomstrande samhälle.

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige
Att kommunen tillsätter en projekt/styrgrupp, som arbetar för ett uppförande av ett äldreboende, i Södra
Möckleby, inom en 10 årsperiod
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