Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att Mörbylunds gruppboende som
håller till i undermåliga lokaler snarast, så
som utlovats, får flytta till Solgården.
1994 12 12 motionerade Danderydscentem om att kommunen skulle
undersöka om Solgården kunde byggas om och eventuellt också
byggas till så att den även fortsättningsvis kunde användas för
äldreboende.
Vi skrev (citerad text i kursiv stil)
"Solgården har ett mycket bra läge i Danderyd. Mindre reparationer
har gjorts de senaste åren. Man har emellertid bedömt att den är i så
dåligt skick att den inte så länge till kan fungera som ålderdomshem.
Man har därför räknat med att Solgården på sikt skall läggas ned.
Samtidigt söker man nya platser i västra Danderyd lämpliga för olika
former av äldreomsorg. Vi tycker att man borde undersöka om det är
möjligt att bygga om och eventuellt också bygga till Solgården så att
den också fortsättningsvis kan fungera för äldreboende. "
1995 08 28 beslutade fullmäktige enhälligt bifalla motionen.
Därefter har Solgården utretts och diskuterats flera gånger.
Problemet har bland annat varit kraftledningarna, som nu emellertid
skall markförläggas.
Så sent som för ett år sedan blev de boende och personalen på
Mörbylunds gruppboende lovade att de skulle få flytta till Solgården.
De håller i dag till i undermåliga lokaler. Enligt uppgift är personalen nu helt förtvivlad över att löftet inte infriats och beredda att ge
upp.
I stället har tekniska kontoret enligt uppgift hyrt ut en flygel i
Solgården och man planerar att de fackliga organisationerna skall få
flytta in i den andra.

Vi har föreslagit att man skall hyra ut tekniska nämndhuset och
Karlshäll 2 och 3 på rivningskontrakt till företag som behöver
tillfälliga lokaler, respektive studenter som behöver bostad intill dess
den nya detaljplanen vunnit laga kraft och den nya byggnationen
skall påbörjas. Det kan ta flera år.
Det är inte rimligt att äldre och handikappade får lov att bo i
undermåliga lokaler och att personalen har svårt att klara sitt arbete
på grund av de dåliga förhållandena samtidigt som vi använder
Solgården till verksamhet som med fördel skulle kunna hålla till i
kontorslokaler som det bara är att flytta in i.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige
besluta uppdra åt berörda organ
att omgående se till att Mörbylunds gruppboende som
håller till i undermåliga lokaler snarast, så som utlovats,
får flytta till Solgården
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