bæjarráð FW: Dagvistunarrými aldraðra
Til

:

Hjördís Þráinsdóttir

Frá

:

Þórdís Sif Sigurðardóttir

CC

:

Guðmundur Gunnarsson

Heiti

:

bæjarráð FW: Dagvistunarrými aldraðra

Málsnúmer

:

2018100058

Málsaðili

:

Flokkur fólksins

Skráð dags

:

15.10.2018 09:33:26

Höfundur

:

Þórdís Sif Sigurðardóttir

From: Almennur póstur
Sent: 15. október 2018 08:49
To: Guðmundur Gunnarsson
Cc: Þórdís Sif Sigurðardóttir
Subject: FW: Dagvistunarrými aldraðra

Kveðja / Best Wishes
Ragnar Heiðar Sigtryggsson
Verkefnastjóri / Þjónustufulltrúi
Stjórnsýslu- og Fjármálasvið Ísafjarðarbæjar
Sími: 450 8044
Netfang: ragnarh@isafjordur.is
Vefur: www.isafjordur.is

From: Gudrun Matthiasdottir [mailto:matthiasdottir.g@gmail.com]
Sent: sunnudagur, 14. október 2018 15:30
To: upplysingar@reykjavik.is; kopavogur@kopavogur.is; postur@seltjarnarnes.is; gardabaer@gardabaer.is;
hafnarfjordur@hafnarfjordur.is; mos@mos.is; oddviti@kjos.is; reykjanesbaer@reykjanesbaer.is;
grindavik@grindavik.is; sandgerdi@sandgerdi.is; skrifstofa@vogar.is; akranes@akranes.is;
skorradalur@skorradalur.is; hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is; borgarbyggd@borgarbyggd.is;
grundarfjordur@grundarfjordur.is; helgafellssveit341@gmail.com; stykkisholmur@stykkisholmur.is;
eyjaogmiklaholtshreppur@vortex.is; snb@snb.is; dalir@dalir.is; bolungarvik@bolungarvik.is; Ísafjarðarbær <
info@isafjordur.is>; sveitarstjori@reykholar.is; talknafjordur@talknafjordur.is; vesturbyggd@vesturbyggd.is;
sudavik@sudavik.is; arneshreppur@arneshreppur.is; drangsnes@drangsnes.is; strandabyggd@strandabyggd.is;
skagafjordur@skagafjordur.is; skrifstofa@hunathing.is; valdimar@blonduos.is; skagastrond@skagastrond.is;
skaga.byggd@simnet.is; hunavatnshreppur@hunavatnshreppur.is; akrahreppur@akrahreppur.is;
akureyri@akureyri.is; nordurthing@nordurthing.is; fjallabyggd@fjallabyggd.is; dalvik@dalvik.is; esveit@esveit.is;
horgarsveit@horgarsveit.is; postur@svalbardsstrond.is; sveitarstjori@grenivik.is; sveitarstjori@myv.is;
skrifstofa@tjorneshreppur.is; thingeyjarsveit@thingeyjarsveit.is; svalbardshreppur@svalbardshreppur.is;
sveitarstjori@langanesbyggd.is; sfk@sfk.is; fjardabyggd@fjardabyggd.is; skrifstofa@vopnafjardarhreppur.is;
fljotsdalshreppur@fljotsdalur.is; borg@eldhorn.is; djupivogur@djupivogur.is; egilsstadir@egilsstadir.is;
afgreidsla@hornafjordur.is; postur@vestmannaeyjar.is; radhus@arborg.is; myrdalshreppur@vik.is;
klaustur@klaustur.is; asahreppur@asahreppur.is; hvolsvollur@hvolsvollur.is; ry@ry.is; hruni@fludir.is;
hve@hveragerdi.is; olfus@olfus.is; gogg@gogg.is; skeidgnup@skeidgnup.is; blaskogabyggd@blaskogabyggd.is;
floahreppur@floahreppur.is; eything@eything.is; fv@vestfirdir.is

Subject: Dagvistunarrými aldraðra

Sæl/sæll
Biðlistar eftir dagvistunarrými aldraðra eru allt of langir á flestum stöðum á landinu. Það skortir úrræði
fyrir aldraða sem þurfa stuðning og brýn þörf er á því að gera eitthvað í þessum málum strax.
Það virðist sem vandinn liggi í því að ríkið hefur ekki úthlutað nægu fjármagni til þess að leysa þetta
vandamál.
Mikilvægt er að allir taki höndum saman svo finna megi skilvirkar aðferðir til að stytta biðlista fyrir
dagvistunarrými aldraðra. Að þessum sökum er Öldungaráð Flokks fólksins að gera könnun um afstöðu
sveitarfélaga landsins og vil ég biðja ykkur vinsamlegast að svara eftirfarandi spurningum:
- Er þitt sveitarfélag tilbúið til að útvega húsnæði fyrir dagvistunarrými aldraðra ef ríkið kemur á
móts við ykkur með viðunandi rekstrar- og dagvistunargjöldum?
- Hver er þörf sveitafélagsins fyrir dagvistunarrými aldraðra?
Vinsamlegast svarið sem fyrst (matthiasdottir.g@gmail.com)
Með fyrirfram þökk fyrir veitta aðstoð.
Bestu kveðjur
Guðrún Matthíasdóttir, formaður Öldungaráðs Flokks fólksins

