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Ålesund 7.okt. 2019 
 
 
Gode medlem i Seniorboligklubben DES Ålesund 
 

Godt nytt fra bystyret i Ålesund, endelig. 
 
Som du har sett av flere avisartikler i Smp i den senere tid har bystyret enstemmig vedtatt: 
Ålesund bystyre er positive til at Seniorboligklubben DES Ålesund vil utvikle boligprosjekt med 
tilrettelagte boliger for personer over 60 år. Bystyret ber ÅKE gå i dialog med Seniorboligklubben om 
hvordan og hvor prosjekt kan realiseres. 
Vi har takket forslagsstilleren bak denne teksten, som åpner dører for oss eldre. 
 
Bare noen dager senere mottok vi brev hvor ÅKE skriver at «i forlengelsen av saken, og ut i fra fattet 
vedtak, så kan ÅKE herved tipse om en tomt» som ligger gunstig til øst for sykehuset. 
 
Styret takket for dette, og anmodet om en sammenkomst hvor vi kunne samtale om videre dialog. Vi 
har fått avtale om slikt møte 30.okt. På møtet vil styreleder og daglig leder møte oss, samt en deltager 
fra en plangruppe som angår oss. Dette ser vi frem til. 
 
Vi følger opp tipset sammen med vår lokale utbygger, og vil se hvordan vi kan gå frem. Og vi ser etter 
andre tomter som er bebygget, og som ligger sentralt til slik vi ønsker det. Vi har fått svar fra dere 
medlemmer tidligere som gir en oversikt over hvor dere ønsker å bo. Hvis du ser tomter, bebygd eller 
egnet til fornyelse, som passer til formålet – så si fra. 
 
På neste møte i Eldrerådet vil det behandles et forslag til hvordan kommunen og interessegrupper, 
som en formidler av eldres synspunkter på vegne av samtlige eldre i byen, bør samarbeide. 
 
Vi har blitt omtalt som en ressurssterk gruppe personer (også økonomisk) i innstillingen til 
bystyrevedtak om vårt ønske om å kjøpe tomten vest for sykehuset. Dette gjør at vi presiserer overfor 
alle parter at vi eldre er en helt normal gruppe. Vi har oppdatert vår korte omtale av SBK DES Ålesund, 
og vil bruke den i passende sammenhenger. Denne er vedlagt som egen fil. 
 
Statistikk viser at vår aldersgruppe vil ha en uvanlig sterk økning i antall de neste 10 årene; det fortelles 
om stor mangel på helsepersonell; det snakkes om manglende bærekraft i velferden også i disse 
budsjett-tider – og det betyr at vi eldre må forberede oss selv så langt vi formår.  
Styret står på, i samarbeid med alle positive krefter. 
 
Sjur Brande, styreleder 
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