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Referat af Seniorrådets møde 3.maj 2021
Gæster klokken 9-10:
Stadsarkitekt Tina Saaby Madsen og Chefkonsulent Anette Lykke Otto.
Seniorrådsformanden bød velkommen. Tina sagde, at hun var glad for, at medlemmer af Seniorrådet
havde deltaget i hendes webinar ugen før. Tina har talt med det bystrategiske råd om
arkitekturpolitikken. Vi skal ikke rive så meget ned som tidligere, det menneskelige skal være i fokus,
og verdensmålene, hvad betyder de, når man laver arkitekturpolitik.
Tina viste et billede fra tobaksfabrikken, der har stor arkitektonisk kvalitet, der er bygninger med
overdækninger, men landskabet går igennem. Der er tænkt over detaljerne. Vi bygger videre på den
eksisterende arkitekturpolitik.
Stedsans: Stedets historie betyder meget mere nu, både Gladsaxes historie og den lokale historie,
kvartererne, gamle gårde, villaer og fabrikskvarterer. Der er desværre også mange veje. Vi skal tænke
os godt om, inden vi river huse ned. Det kan være bedre at renovere eller udvide. Mange er kede af, at
vi har revet Gladsaxe skole ned.
Hvad er Seniorrådets yndlingssteder for Seniorer i Gladsaxe?
-Bagsværd Sø og aldershvileparken.
-Smørmosen og Fedtmosen, det ligger godt for mange af borgerne, og det er meget besøgt. Det er
muligt at have sin rollator med. Fra Bagsværd Hovedgade er der ca. to km derned.
-Den gamle TV by. Der er kanaler og vækst. Man kan gå i Gyngemosen.
-Det er ikke nemt at gå i villakvartererne, fordi der er ligger fliser. Det ville være bedre med asfalt. Tina
sagde, at fliser regnes for bedre, fordi man kan følge linjerne.
-Utterslev Mose, der går en enkelt buslinje derud. Gåture i Villakvarterer omkring Søborg Hovedgade.
Der er stor diversitet.
-Hareskoven, der også ligger i Furesø Kommune. Der er to stationer, Skovbrynet og Hareskov. Der er
fortidsminder, og det er et spændende sted.
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-Gladsaxe Park, man kan se på hestene.
-Bagsværd Kirke, som er tegnet af Utzon.
-Villaveje i Søborg, Maglegårdskvarteret.
-Skolerne i Gladsaxe er af høj arkitektonisk værdi. Tina sagde, mange er tegnet af Wilhelm Lauritzen,
som var den uofficielle husarkitekt.
Tina sagde, at der skal skabes en by, hvor der er mulighed for øjenkontakt også ind i husene. Der er
flere tyverier i butikker, hvor man ikke kan kigge ind. Arkitekten Jan Gehl er fortaler for dette. Han har
undersøgt, hvad der gør, at byen og boligområderne føles godt. Det handler om at stimulere vores
sanser.
Mennesker har en gennemsnitlig øjenhøjde, når de står op på, 160 cm. Hække bør ikke være højere
end 150 cm, men ikke mindre end 130 cm, hvis man skal følge sig tryg. Det er vigtigt med dagslys fra to
sider.
Seniorrådets pointer:
-Det skal være nemt at komme omkring, der skal både være offentlig transport og tilgængelige
cykelstier.
-Man skal føle sig tryg, der skal være små nicher, hvor man kan sidde sammen med andre. Toilettilgængelighed. Mange toiletter er lukkede i vinterperioden. Tina sagde, at toiletterne koster
penge, det er vigtigt at tale med politikerne om vigtigheden af toiletter.
-I forbindelse med Letbanen bør bænke og toiletter tænkes ind.
-Det ville være lettere at handle, hvis der var toiletter.
-I mosen står de få bænke, der er, for højt. Benene kan ikke nå jorden.
-I smørmosen og fedtmosen er der mange bænke, også træningsbænke. De bruges også af seniorerne.
Tina sagde, at hun skal tale med en Fakta om mulighed for at sidde foran butikken, men det er ikke
butikkernes præferencer. Tina har sørget for, at der er kommet bænke og grønt op foran biblioteket.
Verdensmål: Bynatur og byliv:
Få flere ud i byens rum. Der er sat et mål på 20% mere ude i byens rum. Kant zoner, hvor bygningen
møder byen, er vigtige. Det skaber fællesskab.
Cykelparkering tættest på bygningerne er en måde at få folk til at cykle mere.
Natur osv. Grønne gader med træer. En prioritering af de bløde trafikanter over bilerne. Hvordan man
kommer over gaden osv.
Tina sagde, at mange borgere efterspørger fællesskaber. Det er vigtigt med øjenkontakt.
Smukke legearealer, hvor andre også har lyst til at være. Ikke så mange hegn og hække.
Seniorrådet fremhævede, at der er et forslag om meget tæt bebyggelse på Søborg Hovedgade. Tina
mener også, at det er for tæt, der er ikke udearealer.
Seniorrådsformanden takkede for deltagelsen.
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 6.april 2021, seniorrådsmødet og mødet med Borgmesteren
Referaterne blev godkendt med bemærkning om, at Seniorrådet bør være mere på banen under
møderne.
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3. Seniorrådets økonomi v. BM og CEA. Bilag vedlagt
Økonomioversigten blev godkendt.
4. Gennemgang af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til mødet den 5. maj 2021
IM og AV havde afholdt formøde med Dorthe. De havde haft en lang snak om tandplejen angående
oplæring af nye medarbejdere. Omsorgstandplejen er ikke kun for seniorer i henhold til
Serviceloven, hvor det er for alle ned til 18 år, derfor bliver budgettet relativt stort.
Seniorrådets budgetønsker er ikke glemt, politikerne ser på dem i juni måned, når de skal i gang
med budgetforhandlingerne. IM sagde, at Seniorrådets argumenter ikke bliver taget for gode
varer, så Seniorrådet må finde på andre argumenter. Vi må hjælpe hinanden med, hvor og hvordan
vi kan få indflydelse. Seniorrådet oplever, at forvaltningen afviser Seniorrådets budgetønsker med
henvisning til økonomien. Seniorrådet vil gerne have en faglig, kvalitativ vurdering af forslagene.
Dorthe sagde, at der skal være politisk opbakning til forslagene, for at de bliver vedtaget.
Seniorrådet må tale om behovet.
Det må rejses overfor politikerne, at Seniorrådet bare afvises med henvisning til økonomien.
Seniorrådet savner en faglig og saglig begrundelse for afslag, der nu kun henviser til økonomien.
Det er nok ikke en god ide at have for mange gentagelser i budgetønskerne, selvom Seniorrådet
mener, at det er meget vigtige sager.
Bjarne har indsendt høringssvar til indkøbspolitikken, men har ikke fået svar. GU følger op.
Tilskud til handicaprejser: God ide, at det ikke kun er rejser i udlandet.
Social balance: Bruges de lokale kræfter i området? Det mener Dorthe, at de gør, men det er altid
små skridt.
Gladsaxestrategien: Husk 60+ erne.
Tilsynsrapporterne: Det er fint, at der skal være tilsyn oftere, og at der skal ses på plejen og
omsorgen. Seniorrådet er ikke tilfreds med, at der kun er brugertilfredshedsundersøgelse hvert 4.
år og dette er brugt som argument for, at der ikke skal gennemføres årlige faglige tilsyn. Dorthe
ville tage denne med sig.
Seniorrådet sender bemærkning til SRU om, at Seniorrådet ønsker faglige argumenter og ikke kun
henvisning til budgettet, bemærkninger til hele dagsordenen. IM formulerer og sender til GU.
5. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle
IM fortalte om Beboer- og pårørenderådet på Rosenlund. Denne sag kører fortsat. Næste møde er
i den kommende uge. Det er borgere, der er visiteret til plejeboliger, og som også har psykiatriske
udfordringer. Seniorrådet mener, at det er problematisk, hvis ældre beboere fra Kellersvej
overflyttes til Rosenlund, det bør Seniorrådet spørge ind til. IM spørger ind til det på næste møde
og taler med Kristine Henriksen.
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IM har fået henvendelser angående Kildegården. Det er de samme problematikker, som tidligere.
Vi skal ikke acceptere, at de siger på Kildegården, at det er gamle historier. IM har fået nogle af
borgerne til at tale med en sygeplejerske fra Kildegården. Det er nu besluttet, at de daglige ledere
skal placeres i afdelingerne og ikke på ledelsesgangen.
Kommunens kommunikation til borgerne. Pensionistcafeerne åbnede i mandags og der blev kun
sat et skilt i døren. Derfor har borgerne ikke været opmærksomme på, at cafeerne er åbne igen.
Det burde udbredes via Senioridræt, hjemmeplejen, foreningerne, på forsiden af kommunens
hjemmeside osv. De bedste kanaler er Din Kommune Informerer og evt. læserbreve. Seniorrådet
kontakter Herle angående dette. Nyheder på Seniorernes område burde annonceres tydeligere. HJ
skriver til Herle om dette.
IM har fået en forespørgsel om, hvornår man kan betale med kontanter i flekstrafik igen. Dette ved
kommunen ikke, det er Movia. Man kan få tilsendt en faktura. Man er nødt til at have et
betalingskort i dag, man kan heller ikke betale med kontanter i busserne under Covid-19. BM
formulerer et spørgsmål til Trafikudvalget om dette.
6. Referat fra diverse udvalg
Borgerservice
Bruger- og pårørenderåd. Møde Rosenlund 2. juni 2021 kl. 14. IM følger op.
Dagcenter og plejeboliger
Danske Ældreråd. Repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021 i Odense er udsat til efteråret. IM
tilmeldt. Der er kommet en håndbog om ældrerådets arbejde.
Følgegruppen Kildegården. IM
Handicaprådet. Møde den 19. maj 2021 AV og IM. Ny formand Torben Nielsen.
NØ-regionen
Omsorgstandplejen. Møde den 26. maj 2021. HJ, AV, IM
Projekt Ensomhed. AV. De taler om, hvordan man kan hjælpe de ældre bl.a. fælles spadsereture,
hvor grupperne klarer sig selv efter at være sat i gang af de frivillige. Læsegrupper gennem
bibliotekerne, hvor der er fælles litteraturgennemgang.
Temamøder: Temamøder kan sikkert afholdes fra efteråret.
Trafik- og teknik. Seniorrådet, invitation til møde med udvalget den 4. oktober kl. 19
60+bladet HJ, BM, OJ
Vest-regionen
Ældre Sagen: formandsgruppen i Ældre Sagen mødes med formandsgruppen i Seniorrådet. Ingen
nye datoer pga. Pandemien.
7. Opfølgning på seniorrådsvalget
GU Orienterede om kandidatopstilling. Denne annonceres i Din Kommune Informerer og ved
Facebook opslag, som Seniorrådet kan dele. OJ skriver et læserbrev til Gladsaxebladet.
Seniorrådet ønsker små annoncer på forsiden af Gladsaxebladet. BM, HJ og OJ går videre med tekst
til annoncen. CEA gjorde opmærksom på, at der skal reserveres plads, da annoncerne er
efterspurgte. OJ kontakter Gladsaxebladet om dette.
8.Hvad ønsker seniorrådet til Presse og 60+ på nuværende?
Se ovenstående.
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9. Eventuelt
IM har fået en henvendelse fra demenskoordinatoren på Bakkegåen angående at 11. maj 13-15 på
hjørnet af Vadstrupvej og Bagsværd Hovedgade, står de og informerer om demens. AV kigger forbi og
Seniorrådet må meget gerne deltage. Man forsøger at gøre Bagsværd til en demensvenlig by og har et
samarbejde med de handlende.
En borger har henvendt sig til Borgmesteren om hovedrengøring, hun overvejer at gå til
Gladsaxebladet. Seniorrådet rejser spørgsmålet politisk, det er trods alt valgår.
§ 17 stk. 4 udvalg. IM er spændt på arbejdet, og ser frem til oplægget fra Dorthe Birkemose om
forråelse.
Ordstyrer: Anny Vestergaard (AV)
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen
Inge Mandrup
Formand for Seniorrådet

Kalender til orientering:
Seniorrådets mødedatoer 2021:
31.5, 28.6, 30.8, 27.9, 1.11, 29.11, 29.11
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets møder 2021:
5.5, 2.6, 2.9, 30.9, 3.11, 1.12
Seminar:
Datoer til 2021 reserveret lokale til den 11. oktober 2021
Diverse møder
Orientering til nye pensionister?

Mærkesager for Seniorrådet
Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM)
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Budget (BM, CEA
Trafik/teknik (BM)
•
•

Opfølgning på Flextur ordningen til Telefonfabrikken
Fremkommelighed på veje og fortove

Hjemmeplejen, dagcentre (AV, IM)
Mad (TO, HJ)
Mund- og tandhygiejne på seniorcentre (AV, HJ, IM)
Opfølgning med Omsorgstandplejen, projektet afsluttes ultima 2020 afsluttende møde den 26.maj 2021 KL,
11 på Skovbrynets skole
Presse og 60+ (BM, HJ, OJ)
Referencegruppe Sundhedshuset (OJ, TO)
Seniorboliger (HJ, IM, AV)
•
•
•
•
•
•
•

Utilsigtede hændelser
Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
Normering på seniorcentre
Bruger-pårørenderåd (TO Møllegården, IM Rosenlund)
Kontakt til seniorklubber/foreninger
Kontakt til Fælles Bruger-pårørenderåd (TO, IM))
Syn og hørelse

Regionen øst (AV, IM)
Regionen vest (IM, HJ, AV)
Regionsældrerådet (TO, IM)
Generelle områder (alle)
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