
 

Socialt ansvar vid 
renoveringar 

Kommunfullmäktige 26e mars 2018 
Interpellation 

Under 4 veckor i mars och april så renoveras hissarna på Bergdalen 2 och 6. 
Därefter påbörjas renovering av hissar på Bergdalen 4 och säkerligen även 
andra adresser också.  
 
Problemet är att det här har genomförts utan annan kommunikation med de 
boende än den att man satt upp lappar den kommande renoveringen i 
trapphuset. Det har inte lyfts på stadens pensionärsråd eller rådet för 
funktionshinderfrågor inför renoveringen. Via media får en 92årig boende på 9e 
våningen höra att hon kan få hjälp med trappklättrare för att ta sig upp och ner 
för trapporna – men Förvaltaren meddelar senare att några sådana har man inte 
tillgång till. Inte ens det enklaste av löften – det om att ställa ut pallar på alla 
våningsplan – har Förvaltaren infriat, trots flera påstötningar från boende och 
Hyresgästföreningen.  
 
Att boende på upp till 9 våningar står utan hiss i flera veckor är mer än en 
olägenhet. Småbarnsfamiljer får svårt att få vardagen att fungera, inte bara 
matvaror och tvätt ska upp för trapporna, även barnen ska klara av det dagligen. 
För äldre och personer med funktionsvariation kan det vara ännu värre, flera har 
berättat om att de inte kommer ut ur sina lägenheter alls på de fyra veckor som 
renoveringen beräknas pågå. Det riskerar påverka äldres hälsotillstånd negativt 
med så lång period stillasittande inomhus. För att inte tala om problemet med 
att få hem färsk mjölk och andra dagligvaror.    
 
Renoveringarna och därmed problemen lär vara avklarade innan den här 
interpellationen kan besvaras. Det är därför ingen mening att älta misstag som 
gjorts, frågan är vad som kan göras framöver för att boende ska få bättre 
information och inte bli fast hemma. Jag vill därför ställa följande fråga till 
ordförande i Äldrenämnden, Maria Bohman: 
 

1. Vad ämnar du göra för att seniorer boende i hus som står inför 
renoveringar ska få tydlig information i ett tidigt skede? 

2. Vilka åtgärder anser du bör vidtas för att äldre inte ska bli sittande i sina 
lägenheter under hela renoveringsperioder? 
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