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Kampen om vårdcentralen går vidare!
Sommaren vill inte släppa sitt grepp och det känns
skönt med den friska luften och värmande solen.
Svampen lyser med sin frånvaro men det finns så
mycket annat att glädjas åt. Det var länge sen det
fanns så mycket blåbär i skogen och våra fruktträd
ger skördar så att träden bågnar, känns svårt att hinna
ta vara på alla äpplen innan de faller till marken.
Äppelkaka, paj, mos, saft, must eller varför inte
äppelchips, varianter på rad om man har tiden att ta
vara på skörden.
Äter man för mycket äpplen får man ont i magen och
kanske måste gå till doktorn. Något som inte blir så
lätt då Aleris kommer stänga vårdcentralen i
Tungelsta den 30 november i år. Vi, som många
andra tungelstabor, tycker att vi måste ha en vårdcentral på nära håll, och att åka till Ösmo, Jordbro,
Handen eller Västerhaninge känns inte som en
hållbar lösning för ett samhälle som växer.
Föreningens styrelse var enig om att ett möte med de
ansvariga för sjukvården var av stor vikt för att ha
kvar vårdcentralen här, det fanns många frågetecken
som måste rätas ut. Vår ledamot Rikard Lundin fick i
uppdrag att få hit ansvariga från i första hand Landstinget som är ansvarig för sjukvården. Vi ville också
gärna ha någon från Haninge Kommun och en moderator, som kunde hålla i mötet. Det gick över förväntan och vi fick till ett möte i Tungelsta kyrka. Man
kan lugnt säga att kyrksalen var fylld med tungelstabor som ville veta vad som händer. Många ställde
frågor som till stor del kunde besvaras. Vi fick med
oss att det fanns en stor vilja av de styrande att få till
en fortsatt drift av vårdcentralen i Tungelsta, dock
gavs det inget svar på hur lång tid det tar. Vi kommer
alla att följa upp vad som händer.
Vid föreningens årsmöte togs beslut att uppdra åt
styrelsen att få till en handikappanpassning till torkladans andravåning med hiss. Det uppdrogs också att
kontakt skulle tas med Haninge Kommun om bidrag
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till ombyggnaden inom ramen ”tillgänglighetsanpassning”. Vi fick blankt nej här, tyvärr. Vi får
försöka hitta en annan väg framåt eller överge
projektet.
I vår verksamhetsplan för det närmsta året står att vi
skall utveckla hemsidan och vår Facebooksida, så har
gjorts av vår sekreterare Git Lundin, och Jenny
Johansson har lyft det sistnämnda ordentligt.
Vår ambition att få till en modell av Tungelsta är för
tillfället vilande tills vi hittar en kraft som kan ta tag i
det.
Våra aktiviteter utvecklas hela tiden av Bittan Sergler
och Annika Rahms aktivitetsgrupp. Alltid finns det
något på programmet.
Jan Sandh/styrelsen

Höstmarknaden 10 september bjöd på strålande väder och det
fanns blommor och hantverk både i och utanför växthuset.

Aktivitetsprogrammet för hösten/vintern är klart, se
separat blad. Välkommen till våra aktiviteter!
Nästa utskick kommer i februari 2017.

Tel 500 372 81, mobil 0708-137 281, e-post: birgitta.sergler@telia.com

Ge förslag på besök
eller andra aktiviteter.

Meddela gärna om du vill ha besök i din trädgård, eller om du har förslag på
någon utflykt eller föredrag.

Föredrag i torkladan

När det är föredrag i torkladan kan du gärna ta med sticklingar, frön och
plantor för köp/byt/sälj. Ha gärna inneskor med, så blir det lättstädat!
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