
Bli medlem  

När du väljer att gå med i Liberalerna, gör du en viktig 
insats i kampen mot populism, nationalism och faktaförakt. 
Nu behövs de liberala idéerna mer än någonsin. Och 
världen behöver dig som tar ställning.  

Betala med Swish - Swisha 50 kronor till 123 148 12 41. 
I meddelanderutan skriver du ”ny” följt av hela ditt 
personnummer och din e-postadress. 

 
 

           årsrika i Nyköping  

nykoping.liberalerna.se 
Nykoping@liberalerna.se 
facebook.com/LiberalernaNykoping/ 
 

mailto:Nykoping@liberalerna.se


85-årsrätten - beslut kan man ta hela livet 

Låt oss ge alla över 85 år, våra ”äldre äldre”, rätten att själva 
bestämma om och när de ska flytta in på någon form av 
äldreboende. 

 

Låt oss inrätta en Äldrevårdscentral i Nyköping där våra äldre 
kan ha sin naturliga träffpunkt och där vi samlar olika 
kompetenser till stöd för äldreomsorgen, tex geriatrik och 
gerontologi. 

 

Låt oss också snarast bygga fler äldreboenden av skilda slag, 
särskilt trygghetsboenden – bostäder för gemenskap men inte 
med full medicinsk service. För att detta ska vara möjligt utan 
att kommunens ekonomi överansträngs, vill vi välkomna 
insatser från privata utförare. 

Det är viktigt att äldreomsorgen inte blir en fråga om 
förvaring, utan att vi ger våra årsrika en meningsfull tillvaro, en 
möjlighet att ”leva livet hela livet”.   

   

Låt oss därför erbjuda verksamheter som ökar samvaron och 
delaktigheten och som är fysiskt och mentalt stimulerande.  

Låt de av våra årsrika som så önskar, få uppleva värmen och 
gemenskapen med sina älsklingsdjur när deras övriga 
möjligheter till kontakter sinar. 

Låt oss anlägga tillgängliga trädgårdar på våra vård- och 
omsorgsboenden, för att på så sätt stimulera våra 
dementa årsrika att genom sina sinnen komma i kontakt 
med sina tidiga minnen. 

Maten är särskilt viktig för våra årsrika. Låt oss därför satsa 
på att servera god platslagad mat på våra äldreboenden. 
Det ska naturligtvis vara möjligt att få dricka ett glas vin 
eller starköl till maten om man så önskar. 

Många av våra årsrika har låg pension och små inkomster, 
låt oss därför införa en rabatt för de över 65 år på 
kommunala evenemang så att deras möjligheter till 
sociala kontakter ökas och deras tillvaro berikas. 

 

Låt oss också införa en rätt för årsrika till fria resor med 
allmänna kommunikationer under lågtrafik, tex på 
vardagar mellan 10 – 14. 

 

Låt oss, för dom som oberoende av ålder befinner sig i 
livets slutskede, inrätta Hospice där personalen har 
särskild utbildning och erfarenhet för denna uppgift. 


