Till Kommunstyrelsen och Vård och omsorgsnämnden.
PRO Lund som, har kontakt med ett stort antal pensionärer i Lunds Kommun har fått
massor av klagomål på den nya busslinjedragningen. Det handlar om varför linje 9 är
borttagen, och varför busslinje 3 slutat att gå till Stångby också busslinje 2 som slutat
att gå upp över Papegojelyckan. Dessa indragningar är en fruktansvärd försämring för
Lunds pensionärer. Indragningen av bussarna som går upp till Papegojelyckan där
många pensionärer går och äter sin lunch och deltager i aktiviteterna vägen att gå från
Trollebersvägen är ganska lång för den som har svårt att gå. Sedan när de ska tillbaka
måste de gå över Trollebergsvägen vilket inte är så enkelt eftersom Trollebergsvägen är
mycket trafikerad.
Tänk om gå tillbaka till den tidigare linjedragningen. Det är många äldre i Lunds kommun
Ta inte bort möjligheterna för denna generation att deJta i olika aktiviteter.
En fråga som ofta diskuterats vid KPR mötena i Lunds kommun är maten vikten av att
äta tillsammans med någon och slippa sitta ensam Många pensionärer använder sig av
de matserveringar som finns på en del träffpunkter som har bra mat till bra pris detta
uppskattas av många pensionärer, När nu bussarna inte längre går upp över
Papegojelyckan försvinner den möjligheten för många pensionärer. Sedan blir det inte
bättre av vad jag kunde läsa i SOS i lördags att träffpunkten på Nibblegården kommer
att stänga för att spara några miljoner. Än en gång är det pensionärerna som det ska
sparas på.
Tänk på att det är ett stort antal pensionärer i Lunds kommun och visst är de väl värda
att kunna vara med att delta i verksamheterna påträffpunkterna ,och att kunna äta
tillsammans med sina kamrater på träffpunkterna.
il Med hopp om att ni kommer att ändra de tokiga besluten och se till att busslinjerna

'( återställs och att Nibblegården får vara kvar.
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