
 
Till de politiska partierna i Ekerö kommunfullmäktige 
 
 
 Gamla utan dator har ingen möjlighet till kommunal markbostad i Ekerö! 
 
 
Ekerö bostäder förvaltar ett begränsat antal marklägenheter (hyreslägenhe- 
ter) på Adelsö. Dessa lägenheter är numera inte särskilt avsedda för äldre. Möjlighet till 
äldreboende i marklägenheter är emellertid särskilt viktigt i vår kommun där de allra flesta i 
aktiv ålder bor i villor och hus som självfallet blir svårare att sköta när man blir äldre. Det 
handlar i stor utsträckning om att så långt möjligt skapa förutsättningar för trygghet och en 
lämplig bostad för dem som med åren blivit svagare och mer beroende av stöd. Vi är helt 
införstådda med att alla önskemål sällan kan tillgodoses i dessa sammanhang. Viktigt är 
emellertid att alla som uppnått hög ålder har rimliga möjligheter att komma ifråga för de 
hyresbostäder, lämpliga för äldre, som finns och blir lediga i den del av kommunen som är 
aktuell för den bostadssökande.  
Emellertid har föreningen uppmärksammats på att den som saknar dator och/eller datorvana 
inte har en chans att få bostad. Datorprogrammet för kölistan styr! Även om man anmält 
intresse har man ingen möjlighet att komma ifråga om man inte löpande själv kan bevaka 
Ekerö bostäders hemsida. Det är inte rimligt att förutsätta att den bostadssökande som bor 
flera mil bort varje vecka skall besöka Ekerö bostäders mottagning. 
Ett konkret exempel är 80-åriga Ingrid Collberg som bott på Adelsö nästan hela sitt liv. Hon 
behöver nu avveckla sitt villaboende och har sedan länge anmält behov och intresse för 
markbostad på Adelsö. Hon har varken dator eller kunskap att hantera sådan. Det har lett till 
att hon inte bara gått miste om ledigbliven kommunal bostad på Adelsö utan till och med 
avregistrerats från Ekerö bostäders intressekö utan att bli tillfrågad om hon vill kvarstå. Hon 
har åter för ett par år sedan med hjälp av sina barn ånyo ställt sig i intressekön och anmält 
önskemål om att flytta till Ekerö Bostäders marklägenheter vid Hovgården just på Adelsö. 
Hon har själv fortfarande svårt att bevaka sina möjligheter att anmäla intresse när bostad på 
Adelsö blir ledig. Hon saknar fortfarande egen dator och hennes barn kan inte hela tiden 
bevaka när bostad annonseras ledig på Ekerö bostäders hemsida. 
Enligt information till oss har vid ett eller ett par tillfällen senaste året ledigbliven markbo- 
stad på Adelsö gått till person/personer som saknar anknytning till Ekerö och Adelsö och som 
enligt kommunens riktlinjer således har lägre prioritet. Därigenom har Ekerö bostäders för- 
medlingsverksamhet fått en klart diskriminerande effekt, något som företaget i brev avvisar. 
Enligt samma brev från Ekerö bostäder kan man tänka sig ändra i datorprogrammet som 
sköter kölistan så att programmet slår larm när tiden för att behålla köplats närmar sig sitt slut. 
Detta kan emellertid komma att ta lång tid beroende på de kostnader som är förenade med 
ändring i programmet.  
Det borde därför tills vidare inte vara omöjligt att dessutom per post eller på annat sätt 
uppmärksamma de som köat länge att en aktuell lägenhet inom önskat område blivit ledig. 
Alternativt kunde man tänka sig att de äldre bostadssökande, som särskilt anmält att de inte 
har möjlighet att hantera dator, får ett meddelande. Ingrid Collberg är en sådan köande. 
Ledningen för Ekerö bostäder har inte visat någon vilja vare sig att kontakta Ingrid Collberg 
eller att snabbt göra ändringar i systemet eller göra motiverat undantag. 
 
Därför frågar vi nu partierna i kommunfullmäktige, som ytterst är ansvariga för all kommunal 
verksamhet, om ni tycker att det är rimligt med en ordning som på detta sätt riskerar att flera 
äldre i kommunen diskrimineras.  



 
Svar emotses till Värna Adelsö, c/o Jan Gertz, Gredby 18, 178 92 Adelsö. Partiernas synpunk- 
ter kommer att redovisas i vårt nyhetsblad, 
 
 
 
 
Adelsö 2011-02-21 
Föreningen Värna Adelsö 
Jan Gertz, ordförande  
 
Värna Adelsö är en partipolitiskt obunden förening för alla på Adelsö, bofasta såväl som 
fritidsboende. Föreningen har över 200 betalande medlemmar och informerar alla på 
Adelsö genom ett återkommande nyhetsblad. 
 
 
 
 
Brevet adresseras till 
Jan-Erik Billter, Folkpartiet Liberalerna, Ekerö 
Kjell-Erik Börjesson, Mälaröcentern 
Ylva Forslid, Ö-partiet, Ekerö 
Ingemar Hertz, Moderata Samlingspartiet-Ekerö 
Lars Holmström, Socialdemokraterna i Ekerö 
Sivert Åkerljung, Kristdemokraterna. Ekerö 
 
Samt för kännedom till 
Peter Carpelan, kommunstyrelsens ordförande 
 


