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Pensionärsbostadsföreningen  i Houtskär vill framföra följande budskap till beslutfattarna i 
Pargas stad 
 
Pensionärsbostadsföreningen äger och hyr ut hyresbostäder åt pensionärer. Lägenheterna  
är för tillfället alla uthyrda. Renoveringar och förbättringar pågår hela tiden , en stor del av 
det arbetet görs på talko. Föreningens klubbrum " Knuten " , som finns i anslutning till 
bostäderna , används i första hand av föreningen själv men kan också bokas av andra för 
olika sammankomster och kurser. 
Houtskärs geografiska läge, längst bort ,  via Skärgårdsvägen  från stadskärnan Pargas gör oss 
extra känsliga för försämringar i bashälsovård och andra tjänster 
Antalet pensionärer är stort och vikten av lokala sjuk- och olika hälsovårdstjänster för äldre 
är därför viktiga. Vi har i dag en fungerande bashälsovård och hemvård, hemsjukvård och 
intensifierat boende för de äldre i Houtskär. 
 
Vi vill framföra några förslag till förbättringar : 

 Fysio och ergoterapitjänsterna borde ökas kraftigt. Fysioterapi ges  på Hvc , men all 
förebyggande verksamhet saknas . Alla hemmaboende borde beredas möjlighet att 
få hembesök av sådan personal . Detta för att trygga boendet hemma. Tjänsterna kan 
också delvis ges via digitala kanaler. 

 Tandläkar / tandhygienisttjänserna är obefintliga. Vid byggandet av Houtskärs 
hälsocentral utlovades en mobil tandvårdutrustning. Den har dock försvunnit in i 
glömskans töcken. De äldres tandvård är en stor utmaning för framförallt 
handikappade, dementa och övriga som inte kan ta sig till tex tandvårdscentralerna. 

 Dagverksamhet för hemmaboende saknas helt. Detta kunde genomföras i samarbete 
med Pensionärsbostadsföreningen 

 Interna kollektivtrafiken skall bibehållas och kunde utökas till en tur också från 
Fridhemsområdet 

 Lätt trafikled från Fridhemsområdet till stadens parkeringsplats vid Lyckebo borde 
snarast byggas. Leden kunde utnyttjas till att lättare nå tex  affären  med apotek och 
post, kyrkan och kyrkogården , restaurangen  men också för trygga promenader.  Den  
farliga korsningen vid Saverkeitvägen kunde på detta sätt undvikas.  

 Lätt trafikled / eller kollektivtrafik till biblioteket och områdeskontoret . 
 
 
 
 
Houtskär den 12 maj 2022 
 
Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär 
 


