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Fortsatt terapi för förståndshandikappade vid Sättra Trädgård
Det har kommit till vår kännedom att Ekerö kommun sagt upp ett hyresavtal med ägarna
till Sättra Gård, Fastighetsbolaget Björkfjärden AB. Avtalet tecknades ursprungligen med
SLLs fastighetsbolag och har avsett hyra av Sättra Trädgård för att där i kommunens regi
bedriva habilitering för förståndshandikappade bosatta i kommunen. Vad vi förstår har
denna verksamhet kunnat bedrivas utan orsak till kritik. Det är i stället socialnämndens
sparbeting som lett fram till beslut om att upphöra med verksamheten egen regi. Möjlighet finns tydligen att erbjuda de förståndshandikappade habilitering vid andra anläggningar inom kommunen.
Sättra Gård har under årtionden varit en livaktig och socialt viktig del av Adelsö. Omsorgsverksamheten var av stor omfattning och många adelsöbor hade där sitt arbete och sin
utkomst. Efter omorganisationen som startade omkring 1990 har verksamheten minskat till
att omfatta ett gruppboende samt terapin vid Sättra Trädgård. Särskilt Bra Gymnasiet, med
större upptagningsområde än Ekerö kommun, fyllde en av luckorna med ny verksamhet,
men har nu flyttat sin verksamhet söder om Stockholms stad. Ägarna till Sättra Gård söker
ny entreprenör , som skall kunna vara lämplig att fortsätta habiliteringsverksamheten vid
Sättra Trädgård.
Vår vädjan till socialnämnden är att verka för att vård- och terapiverksamheterna på Sättraområdet inte ytterligare skärs ner. Det är viktigt inte bara för att erbjuda vårdtagarna fortsatt
kontinuitet i boendet och i terapin utan även för att arbetstillfällen för adelsöbor skall kunna
bibehållas på Adelsö. Finns lämpliga entreprenörer som redan bor på Adelsö ser vi gärna att
just dessa får kommunens uppdrag att fortsätta de viktiga terapiinsatserna. Vår förhoppning
är att Sättraområdet efterhand skall kunna leva upp till att åter bli en tummelplats för adelsöbor m.fl. och med utbud av olika slag som gärna nyttjas. En viktig del i en sådan social
gemenskap är Sättra Trädgård, där för övrigt även Adelsös julmarknad numera anordnas.
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