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Høringsforpligtelse
Byrådet, udvalgene og
forvaltningen har pligt til at høre
Seniorrådet om alle forslag,
der vedrører seniorer
i kommunen.

Seniorrådet i Gladsaxe
Byrådet skal høre Seniorrådet om
alle forslag, der vedrører seniorer.
Det er lovbestemt, at alle kommuner skal have et seniorråd.
Medlemmerne har tavshedspligt
og vælges som enkeltpersoner
uafhængige af partipolitiske,
religiøse og organisatoriske
interesser.

Det er Seniorrådets opgave at
 rådgive Byrådet i seniorpolitiske spørgsmål
 formidle synspunkter mellem
borgere og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der
vedrører seniorer
 medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for
kommunens seniorer
 medvirke til, at dialogen og
samarbejdet mellem seniorer
udbygges
 varetage seniorernes interesser og synspunkter og tale på
seniorernes vegne.
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Seniorrådets arbejde
Seniorrådet holder månedlige
møder, hvor de blandt andet
behandler høringer, dagsordener
til Seniorudvalgets møder,
henvendelse fra seniorer, indlæg
til medierne, evaluerer og planlægger møder og arrangementer,
for eksempel temaarrangementer. Seniorrådet tager også selv
emner op af egen drift, eller efter
henvendelse fra seniorer i kommunen, og de holder jævnligt
møder med Borgmesteren og
diverse kommunale udvalg.
Udover de lovbundne opgaver,
i form af besvarelser af høringer,
har Seniorrådets medlemmer
selv mulighed for at præge
Seniorrådets arbejde og beslutte,
hvilke opgaver de vil prioritere for
at forbedre forholdene for seniorerne i Gladsaxe kommune.
På de følgende sider kan du
læse om de otte kandidater,
der stiller op til de syv pladser
i Seniorrådet.
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Jørn Guldberg

Jimmy Hansen

Jeg mener, at alle vi seniorer skal have aktive tilbud. – Også dig,
der stadig arbejder.

Jeg er 67 år, pensionist siden januar 2021. Har boet i Mørkhøj
siden 1978. Jeg er uddannet maskinarbejder.

Seniortilbud skal hjælpe os til at få et bedre, aktivt seniorliv.

Har været tillidsmand igennem 25 år på en større elektronikvirksomhed.

Tilbud om aktiviteter og omsorg skal række ud til os alle og især
dig, der måtte forlade dit job grundet Corona.
Vi seniorer skal have mulighed for at flytte i egnede boliger, når
behovet opstår.
Jeg er ingeniør og har arbejdet med IT sikkerhed professionelt;
men også som frivillig. Her er jeg talsmand for I ngeniørforeningen
om IT Sikkerhed samt medlem af Rådet for Digital Sikkerhed.

Emner, som jeg særligt vil havde fokus på i seniorrådet:
Demens. Hvordan bliver de mennesker, der bliver ramt af
sygdommen, behandlet. Hvilke tilbud er der i vores kommune
til dem.
Trafikmuligheder for de ældre i vores kommune. Hvad kan vi
gøre for, at de bliver bedre.

Jeg har fokus på borgerbeskyttelse i cyberspace, og jeg b
 liver ofte
kontaktet af medier til at forklare, hvorledes man beskytter sig
mod cyberkriminalitet... og holder faglige arrangementer om det...

Motion for de ældre. Vi må hele tiden være med til at forbedre
de tilbud, der gælder. Der kommer mange flere ældre i fremtiden, som vil sætte krav til disse muligheder.

Jeg er ikke medlem af et politisk parti.

Derfor stiller jeg op til Seniorrådet.

Nøgleord: Omsorg, Fornyelse og Viden.
www.linkedin.com/in/jornguldberg
På facebook.com søg “Jørn Guldberg”
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Willy Frank Jørgensen

Jeg har arbejdet 29 år i Dansk Metal som brancheansvarlig og har
hjulpet medlemmer med at løse deres problemer på arbejdspladsen.
Da jeg nu er blevet pensionist og mener, at der stadig er en stor
gnist for at hjælpe mine medmennesker, må ældreområdet være
det rigtige sted.
Udover mit arbejdsliv i Metal er jeg formand for den beboerforening, hvor jeg bor, og formand for en kanoklub ved Bagsværd Sø.
Jeg er en glad og udadvendt person med gode samarbejdsevner.
Jeg vil arbejde for:
Gode ældreboliger og vedligehold af disse, da det jo kan være
svært at overkomme som ældre.
Plejehjem i kommunen er vigtige steder for ældre og skal derfor
fungere optimalt med gode tilbud, også for ældre der bor hjemme.
Computer-optimering af ældre, så de kan deltage i samfundsdebatten, og et kommunalt hjælpecenter, så man ikke går i stå midt i
en opgave.

Hans Christian Kirketerp-Møller

Er gift med Inge Lise, er 73 år – Heraf de 45 i Søborg.
Som 60+ seniorer har vi forskellige interesser og behov. Mit
mål er et bredt udbud af aktiviteter, som sikrer velfærden i
hele vores seniorliv.
I Seniorrådet skal vi have borgerne og deres pårørende i fokus
og deres behov for fysisk eller psykisk hjælp.
• Når målet er “længst muligt i eget hjem”, skal livet i eget
hjem være et godt liv både i og uden for hjemmet.
• Samvær og nærvær for enlige og plejehjemsbeboere skal
være værdigt, og skal nytænkes, så nærkontakten fastholdes
– corona eller ej.
• Bedre tilgængelighed til kollektiv transport, indkøb, service,
behandling og til offentlige hjemmesider for alle seniorer.
Jeg håber, at mine erfaringer med at sikre god tilgængelighed
for alle med nedsat mobilitet i DSB, og som arkitekt og formand for Design for Alle og AOF Gladsaxe m.fl. kan skabe et
godt seniorliv for alle i Gladsaxe.

Gratis internetadgang til alle folkepensionister i kommunen.
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Inge Maria Mandrup

Per Mikkelsen

73 år, pensionist siden 2010, uddannet sygeplejerske og cand.
mag. i voksenpædagogik og socialvidenskab.

Jeg hedder Per. Jeg er 66 år og har boet i Gladsaxe kommune
siden 2008.

Har været medlem af Seniorrådet siden 2014.

Jeg har fulgt lidt med i Rådets arbejde og mener, at jeg kan
bidrage med nye, friske input til Rådet.

Seniorrådet er en vigtig sparringspartner til det kommunale
politiske system bl.a. ved at gøre politikerne opmærksomme på
den store voksende flok seniorer i kommunen og deres behov.
Kommunen skal fortsat satse på at tilbyde muligheder, som
tilgodeser seniorernes individuelle behov og sikre et godt og
værdigt liv i de sidste leveår.
Det er vigtigt, at de gode intentioner for ældreplejen som
beskrevet i den Personcentrerede Omsorg foregår med værdighed og med hensyn til det individuelle menneske. Sikre, at
der er tilstrækkelige ressourcer, ikke blot penge, men at blikket
også er rettet mod værdigheden i ældreplejen via kompetente
medarbejdere, der har tid til at se det individuelle menneske.
Vigtigt er også at sikre en brugbar by for seniorer.

Jeg har forskellige uddannelser; både faglige og boglige; har
i januar afsluttet en bachelor inden for Katastrofe- og Risiko
management.
Noget af det, som jeg synes, der skal arbejdes mere med, og som
jeg vil lægge vægt på er bl.a.
• de trafikale udfordringer der er forskellige steder i kommunen
• 60+ i forhold til jobsøgning og deres kontakt til Jobcentret
• at få lagt nogle af de mange gode tilbud på tider, hvor det er
muligt for stadigt arbejdende 60+ at deltage
Seniorrådet er et fantastisk sted, hvor det at lægge arbejde i en sag
har stor betydning for mange, som ellers ikke kommer til orde.
Jeg har tiden og ønsker at gøre en forskel og bidrage til, at
kommunen træffer de rette beslutninger.
Stem på mig!
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Lis Smidsholm

Du er ikke alene. Gladsaxe har et Seniorråd.
Efter Covid-19 skal der virkelig arbejdes for, at vi kommer ensomheden til livs. Vore ældre borgere skal tage stilling til, hvor de ønsker
at bo. Her kommer ”Seniorbofællesskaber” ind i billedet. Man lever
længere og tryggere i fællesskaber. Det er bevist.
Vi skal også kunne besøge hinanden, og der kommer offentlig transport ind. Jeg vil arbejde for, at ALLE kan komme afsted, ligegyldigt
om de bor i Mørkhøj eller Bagsværd. Vi SKAL have tættere stoppesteder og flere busser, især i Mørkhøj. Og et godt råd: Flextrafik er
fantastisk.
Fællesskaber bruger plads, så derfor flere ”mødesteder” tæt på, hvor
man bor.
Jeg er 77 år, uddannet på kontor, lærerseminarium og af livet. Jeg har
undervist på VUC i Gladsaxe, været aftenskoleleder og leder af et
opholdssted for uledsagede flygtningebørn. Jeg er også frivillig i vores
kommune.
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Minna Vadskjær

Tryghed, Trivsel og Fællesskab bliver fokusområder for mit arbejde
i Seniorrådet. Ensomhed er en stor udfordring for mange seniorer
– ikke kun for de svageste medborgere, men også friske og aktive
seniorer.
Derfor skal Fællesskab, Tryghed og Trivsel tænkes ind både i boligtilbud, aktivitetstilbud og andre tilbud fx madordninger, fællesspisninger m.m. Tilgængelighed skal indtænkes i alle tilbud, så det er
let og trygt at sige ja til kommunens tilbud. Vi skal favne bredt og
tænke visionært, men samtidig skal vi sikre omsorg og værdig pleje
for de svageste, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker
og behov.
Jeg er 68 år og uddannet civilingeniør. Jeg gik på pension i efteråret
2020 efter at have arbejdet som projektleder og rådgiver både i det
offentlige og i private virksomheder. Jeg bor i bofællesskabet Høje
Søborg Park – et valg som giver mig tryghed, trivsel og fællesskab.
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Seniorrådet er vigtigt for dig!
Høringssvar og forslag
Seniorrådet har fx:
 kommenteret tilsynene i plejeboligerne og påpeget, hvor
der skal sættes ind med flere
ressourcer
 bidraget med forslag til forbedringer af den pleje og træning,
der tilbydes ældre borgere
 hvert år fremsat ønsker til budgettet for ældreplejen
 holdt møde med udvalget om
vigtigheden af seniorbofællesskaber

Seniorrådet er med,
hvor det sker
Seniorrådet er repræsenteret i:
 Følgegruppen på Kildegården,
Midlertidige Pladser
 Opgaveudvalget for pleje- og
demensboliger og hjemme
plejen
 Styregruppen for projekt
’Opsporing og forebyggelse
af ensomhed blandt ældre’
 Referencegruppen for det nye
sundheds- og beskæftigelseshus

Seniorrådet afholder temamøder med emner, der er relevante for
seniorer. I 2019 gav hjerneforsker Henning Kirk fx opskriften på
at blive 100 år.
Der har også været afholdt temamøder om Arv og testamente,
Overfald og tricktyverier samt om Livet i den tredje alder.

Seniorrådet
Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg
gladsaxe.dk/seniorraadet
Telefon: 61 40 30 16
Mail: seniorraadet@gladsaxe.dk
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