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Gavlegårdarna vill ändra
detaljplanen och bygga ett
fyra-våningshus på
tomten.Fotograf: Ingegerd Sörgard
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Den före detta förskolan Maskinistgården som nu står tom kan ersättas av ett

fyravåningshus med lägenheter för 70-plusare.

Tom förskola ersätts med
trygghetsboende
GÄVLE

Förr lekte glada barn här. Nu ska pensionärerna ta över.
Vid Maskinistgården på Brynäs ska Gävles första trygghetsboende byggas,
om allt går enligt planerna.

Trygghetsboende är en ny boendeform för
äldre som lanserades av
Äldreboendedelegationen. Lägenheterna ska
vara avsedda för personer som fyllt 70 år.
Det ska finnas gemensamma utrymmen för
måltider, samvaro och rekreation i huset och
det ska finnas personal.

När man bygger trygghetsboenden ska man
kunna söka statligt investeringsstöd på högst
2 600 kronor per kvadratmeter.

Gavlegårdarna skissar nu på ett
trygghetsboende på Maskinistgatan och har
begärt att detaljplanen ändras så att man kan
bygga ett fyravåningshus med ett 30-tal
lägenheter där.

– Det är inte beslutat i detalj hur
lägenhetsfördelningen ska bli. Men det finns
ju många singelhushåll bland de över 70 så
det väger över att det blir många
smålägenheter, säger Bo Bäckström.

– Det är en stor och svår fråga. Det gäller
också att hitta en modell så att hyrorna inte
blir för höga, säger han.

Det görs ingen behovsprövning av de som
vill flytta in i ett trygghetsboende. Alla som
fyllt 70 har rätt att hyra en lägenhet på
vanligt sätt.

– Däremot har vi diskussioner med
Omvårdnad hur vi ska lösa frågan om
personal. Det ska inte handla om
vårdpersonal, om jag förstår rätt, utan mer
om någon som kan aktivera de som bor där, sägr Bo Bäckström.

Före sommaren ska Gavlegårdarna besluta om man vill satsa på ett
trygghetsboende på Brynäs. I så fall kan det bli byggstart redan i höst.

Samtidigt ska man också besluta om ett annat förslag som innebär att man bygger
om den tidigare hälsocentralen på Sätra till ett trygghetsboende.

Blogga om den här artikeln

Om du kommenterar och länkar den här artikeln i din blogg, så kommer det inlägget att
länkas till härifrån.

Pinga din blogg hos Twingly för att vi skall kunna hitta den.

Rekommendera Gå med för att se vad dina vänner rekommenderar.

Mest lästa
Kvinna svårt skadad i mc-olycka1.
Brynäsanfallare skrev NHL-kontrakt2.
Kafédrömmen blev sann i Bönan3.
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