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I Fagersjö har kommunen olika verksamheter men det är ingen som är ansvarig att helheten
fungerar, en som skall beställa varor till hela träffpunkten så att de kommer i tid så att vi inte
står utan till toaletterna, en som ser till att det finns varor i toalettutrymmena vi har
stadsdelsmammor, seniorverksamheten, fritidsverksamheten, en som bestämmer hur
utrymmen används, att städningen fungerar, någon borde ansvara för att lokalerna används
bättre. På tisdagar kommer arbetslösa i Farsta hit och umgås. Skolans bibliotek finns också i
byggnaden. Jag har inte koll på allt som finns i huset. Det finns en digital anslagstavla.
Det borde vara bra om den som är ansvarig arbetar i berörd stadsdel. Vi har inte sett till några
chefer nere hos oss, sedan vi flyttade ner, och pratat med oss hur det fungerar. Det borde man
kunna göra minst varje halvår. När vi var i 49:an så kunde chefen komma ner, när det var fest
och pratade med oss..
Den nuvarande organisationsplanen har vissa brister som man bör se över, det finns ingen
ansvarig man kan vända sig så att saker och ting blir gjorda, någon mailadress vore bra, och
att få ett svar inom rimlig tid säg en månad och att svaren redovisas till cheferna, även
negativa svar, idag så är ingen ansvarig för helheten bättre att ha en som är ansvarig för all
verksamhet i en stadsdel typ Fagersjö Man borde testa denna omorganisation i Fagersjö
Seniorverksamheten höll tidigare till på Ejdervägen 49: men nu är den på träffpunkt Fagersjö,
flyttades ner januari 2019.Det här är en samlad bild hur det fungerar och när det inte fungerar,
Jag är pensionär, självklart så inser jag att ni kan komma fram till något som är bättre än
dagens organisationsplan, huvudsaken är att det blir bättre än dagens.
Yrkar på att man testar denna omorganisations plan i Fagersjö

