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Seniorrådets høringssvar til Forslag til strategi for grøn omstilling 
 
 
Det er generelt et godt forslag. Seniorrådet har følgende bemærkninger:  
 

Pensionist boliger  

Der bor mange pensionister i enfamiliehuse, som hverken er godt isolerede eller har en "grøn" varmekilde. 
Pensionister med få år tilbage i huset er ikke villige til at investere en stor del af deres opsparing i 
klimavenlige tiltag, hvis der ikke er adgang til særligt attraktive lånemuligheder, som det f.eks er gældende 
med indefrysning af ejendomsskatter. 

Har målgruppen mulighed for omstilling til grøn energi? Kommunen kan give vejledning i relation til 

ansøgning til fx udskiftning af gasfyr til varmepumpe. Dette bør præciseres.  

Der er også i år fra regeringen bevilget en pulje, hvor man som privat kan søge tilskud til omstilling til Grøn 
energi f.eks. varmepumpe. Det er selvfølgelig et spørgsmål om kommunen er villig til at gå ind i det med 
vejledning til borgerne! 

Vanvidskørsel 
Man taler i øjeblikket om vanvidskørsel, det sker på bl.a. Søborg Hovedgade. Hvis der kunne lægges 
måleinstrumenter i vejen, der kunne aflæse nummerpladen, ville man kunne få fat i synderne. Der 
eksisterer nok ikke sådan noget, men det kunne en ingeniør vel finde ud af at producere. At sænke 
hastigheden til 30 vil nok ikke ændre noget på bøllernes adfærd. Søborg Hovedgade vil på sigt blive 
gjort mere snørklet. 
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Affaldssortering 

Som det er beskrevet, vil mængden af affald til forbrænding blive reduceret i de kommende år, hvorfor der 
kommer til at mangler varme til at sende ud i det fjernvarmenet, der foreslås udbygget. Løsningen er, i 
følge oplægget, grøn fjernvarme. Hvad er det? 

Kan kommunen henstille til de almennyttige boliger, at de går i gang med at energisikre boligerne, med 
vinduer og indgangsdøre? I forslaget vil kommunen jo vejlede I byggesager omkring nye boliger. 
 
Kan kommunen påbyde de almennyttige boliger, at de skal affaldssortere? 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Inge Mandrup 
Formand for seniorrådet 
 
 
 
 


