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Motion  

Bygg hiss till Finnberget/Danvikshem och förbättra tillgängligheten för de äldre på 
berget! 

Nacka är med i nätverket ”äldrevänliga städer”. Hittills har inte mycket synts av deltagandet i 
dagens stadsplanering. En allt större procentandel invånare kommer att räknas till gruppen 
äldre personer i framtiden i Nacka och därför behövs det en planering för att möta denna 
framtid. Miljön behöver anpassas så att äldre invånare kan vara aktiva och delaktiga i 
samhället fullt ut.   

Målet för Nacka borde vara, att vara en stad för alla och därmed en äldrevänlig stad. Den 
ska vara tillgänglig och inkluderande och främja ett aktivt liv under hela livet. Både socialt 
och fysiskt i en strukturerad process.  

Nackalistan vill då börja med det stora boendet för äldre som finns på Finnberget, tidigare 
Danvikshem. Här råder stora brister på tillgänglighet och anpassning så att de boende kan ta 
sig till kommunikationer och affärer. För att ta sig till bussen måste man gå en lång väg som 
är både brant och hög och ofta med en rullator. Det går helt enkelt inte och den tidigare 
passagen inom huset är nu igenmurad av HSB, fastighetsägaren. De äldre får i nåder 
tillåtelse att gå längs med hela huset så länge HSB så tillåter. Den dag som HSB inte vill ha 
det så längre stängs passagen av. Kvar finns då ingenting.  

Redan nu behövs det ett fungerande alternativ under ledning av en fast oberoende instans 
som inte drar in några rättigheter. Alternativet vore att bygga en hiss ned mot den nya nedre 
bebyggelsen i söderläge, nära där många och långa trappor nu går. Det skulle ge ett oerhört 
välkommet tillskott till de äldres möjligheter att enkelt nå en buss, kunna handla i närliggande 
affärer och att promenera bland folk och nära havet. Läget på berget nu är att man har ett 
öronbedövande buller in på knutarna. Det tidigare mindre grönområdet som fanns är nu i helt 
utraderat till förmån för nya hus och bilparkeringar. Nackalistan vill att kommunfullmäktige 
beslutar  

Att ett tillgängligt hissalternativ från berget och ned till bebyggelsen i söderläge omedelbart 
utreds och byggs, i närheten av nuvarande trappor.  

Att  äldrevänliga insatser i stadsplaneringen i Nacka görs och redovisas för politiker i berörda 
nämnder, i kommunfullmäktige och för allmänhet och olika äldreföreningar.  
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Christina Ståldal            Efson Goitom            Bosse Ståldal                    Micke Carlsson       

  

Shahin Malak  
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