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Seniorrådet/ 7. juni 2022
Gladsaxe Kommune

Høringssvar til Gladsaxestrategien
Seniorrådet har på møde den 7.6.2022 drøftet udkast til Gladsaxe Strategien 2022-2026 og har
følgende bemærkninger til det fremsendte udkast:
Forslag til konkrete ændringer i teksten i udkastet er nedenfor markeret med
UNDERSTREGNING OG STORE BOGSTAVER.
Generelt
- Seniorrådet bemærker, at seniorerne er mere synlige i den kommende Gladsaxestrategi
end i den foregående strategi. Det er positivt
- Seniorrådet foreslår fokus på, at billederne i strategien repræsenterer mangfoldigheden i
Gladsaxe. Der er for få billeder af voksne og seniorer og forskellige etniciteter. Der er
overvejende billeder af børn og unge
1. Fællesskab for handling
- Side 7 afsnit 2.: Vi investerer strategisk i byens rum og i vores bygninger, så de fysiske
rammer understøtter vores velfærdstilbud overfor borgerne og samtidig sikrere et godt
arbejdsmiljø for medarbejderne , og så vi får en by MED HØJ TILGÆNGELIGHED, der er
god at leve og bo i.
2. Et godt sted at bo og leve
- Seniorrådet mener, at den offentlige trafik bør udbygges yderligere, så bilismen
begrænses.
- 3. afsnit på side 9: Vi samtænker inde- og udeliv, så aktiviteter på skoler, biblioteker,
idrætsfaciliteter og i foreninger, sammen er med til at skabe en levende OG
TILGÆNGELIG by.
- 9. afsnit på side 9: Vi arbejder for en by med mange boligstørrelser med blandede
ejerformer og plads til OG FOKUS PÅ forskellige typer af fællesskaber (BL.A.
SENIORFÆLLESSKABER).
3. Børn og Unge former fremtiden
- Seniorrådet mener, det er godt, at kommunen prioriterer de udsatte og sårbare børn
og unge.
4. Bæredygtig Erhvervsby
- Afsnit 3, side 12: Vi ønsker at få flere borgere med fysiske og psykiske handicap i
arbejde, og at Gladsaxes unge er i uddannelse og beskæftigelse OG SIKRER, AT FLERE
SENIORER FÅR MULIGHED FOR AT BLIVE PÅ - ELLER VENDE TILBAGE TIL ARBEJDSMARKEDET.

5. Lige muligheder for et godt liv
- Seniorrådet er enig i vigtigheden af at skabe social balance i bydelene med en bedre
fordeling af udsatte borgere i vores by, så alle bydele bliver attraktive
- Forslag om tilføjelse til afsnittet Selvstændige og meningsfulde liv, side 15: Forslag om,
at der i afsnittet tilføjes mål om etablering af flere boliger, som er ældre-egnede, samt
at der opstilles en indikator med mål for flere ældre-venlige boliger.
6. Styrket klimaindsats
- Seniorrådet ser positivt på, at kommunen understøtter udbygning af ladestationer til
elbiler
- Billedet på side 17 foreslås udskiftet med billede af ladestandere eller lignende.
7. Sundhed og trivsel for alle
- Billede foreslås udskiftet med billede af senioridræt fra Gladsaxe
8. Afsnit 3 side 19: Endelig vil vi udnytte, at vi har en grøn og mangfoldig by med
TILGÆNGELIG adgang til idrætsfaciliteter og udearealer, …
9. En udvikling i rigtig retning – sådan følger vi op
- Side 20 Indikator En grøn og levende by: Seniorrådet mener, at målet om stigning i
antallet af bytræer er for lidt. Seniorrådet håber på en fordobling af antallet af bytræer
fra 2022 til 2026.
- Side 23 Indikator Øget livskvalitet i eget hjem med fleksibel støtte: Seniorrådet mener,
det er vigtigt, at rammerne for støtte til at bo i eget hjem, har den rigtige kvalitet. Og at
boligen er egnet til dette.
- Side 25: Indikator Sundere aldring: Kvaliteten af den fysiske indretning skal være i
orden, og kvaliteten af rehabilitering og genoptræning skal være i orden, så borgerne
kan være selvhjulpne i så lang tid som mulig.
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