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Ældrerådet ser med stor bekymring på de mange besparelser på By- og Kulturområdet. Der er
særlig fire områder som kommer til at påvirke de ældre i Odense.
TRAFIK.
De store besparelser på Fynbus 30%=40 mill, betyder at der i flere områder vil være længere
interval i afgangene, og flere områder vil slået ikke blive betjent af Fynbus, bl.a. Lumby og
Brændekilde. Vi mener, at alle skal have mulighed for at blive befordret med kollektiv trafik.
Mange ældre har ikke andre muligheder.
Der tales om at indføre Teletaxi, der hvor ruter bliver nedlagt. Vi mener ikke, at dette er den
rigtige løsning. Det er for besværligt for de ældre borgere, da deres “tur” skal planlægges, fordi der
skal bestilles både ud og hjemtur senest 2 timer før afgang.
Det har vist sig at Teletaxi fra Torpegården og Landbrugsvej, ikke har været nogen succes. Der er
ikke mange, der benytter sig af den mulighed, det er for besværligt.
TILGÆNGELIGHED.
Lavere serviceniveau til renovering at parkstier, reduceret renholdelse langs veje, stier og på
pladser, reduceret renholdelse af fortorve og vejbelægning vil betyde, at det i fremtiden bliver
meget utryg for ældre at færdes både i deres nærmiljø og i deres by, Odense.
BORTFALD AF AKTIVITETSTILSKUD.
Hvis tilskud til aktiviteter for borgere over 65 fjernes, vil det skabe ulighed. Der er stadigvæk
mange ældre, som kun har deres folkepension. Det kan betyde, at disse ældre vil have svært ved
at deltage i aktiviteter, f.eks. i oplysningsforbundene.
LUKNING AF CENTER FOR CIVILSAMFUND
En lukning af Center for Civilsamfund vil betyde en manglende opbakning til frivilligt arbejde,
hvilket måske bevirker at flere ikke har mod på, eller kan overskue at give sig i kast med arbejdet.
Dette kan få konsekvenser for borgere, især den ældre gruppe, som benytter sig meget af
frivillighusene og arrangementer iværksat af frivillige.
Måske en besparelse på området kan gennemføres uden at man helt lukker centret ned.
Ovennævnte områder er meget vigtige for at ældre kan være en del af det omliggende samfund.
Der tales meget om ensomhed blandt ældre - så gi’ dem nu nogle ordentlige forhold, så de kan
komme ud og være sammen med andre.
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