ÆLDRERÅDSVALG

Vælg et nyt Ældreråd
I denne måned skal der vælges et nyt ældreråd i Aarhus Kommune for
de kommende fire år. Ældrerådet består af 15 medlemmer og
er talerør for alle over 60 år i forhold til kommunen.
TEKST Claus Rasmussen FOTO Allan Witte

A

lle borgere over 60 år
i Aarhus Kommune har
stemmeret og er valgbare
til Ældrerådet. Det er Folketinget,
der ved lov har bestemt, at alle
landets kommuner skal have
et ældreråd.

Ældrerådet har indflydelse
Ældrerådets opgave er at rådgive
Aarhus Byråd om, hvordan politikken skal være for de ældre i kommunen. Det betyder blandt andet,
at Ældrerådet udtaler sig om alle
byrådsindstillinger, der handler om
forhold for ældre, inden de sendes
til byrådet.
Ældrerådet er fx optaget af sundhed
og omsorg, nye byggerier, trafikforhold, kultur og fritid samt øvrige
rammer for livet som senior i Aarhus Kommune.
Ud over de sager, der automatisk
kommer forbi Ældrerådets bord, kan

rådet tage alle de sager op, det har
lyst til, og udtale sig om alt, der har
speciel betydning for ældre.

Stem digitalt, ved fremmøde eller per brev
Der bliver tre muligheder for at
stemme til Ældrerådsvalget:
• Valget kommer primært til at
foregå som digitalt valg, hvor
man stemmer fra sin computer
via Nem-ID i perioden 10. til 31.
oktober 2017.
• Herudover vil der være fremmødevalg, hvor man kan brevstemme
henholdsvis på Folkestedet i Carl
Blochs Gade, Lokalcenter Viby,
Kongsgårdsvej 6, og Lokalcenter
Skelager, Skelagervej 33. Dette vil
foregå 24.-27. oktober i tidsrummet 10-14. Sundhedskortet
fungerer som valgkort.

• Endelig bliver der mulighed for
at brevstemme hjemmefra 25.
oktober. Dette tilbud er for personer, der er fritaget for digital post
og derfor ikke kan stemme med
Nem-ID. Man kan også brevstemme hjemmefra, hvis man på grund
af sygdom eller manglende førlighed ikke selv kan komme frem
til et af de tre ovenfor nævnte
afstemningssteder. Sundhedskortet fungerer som valgkort.

Sådan opgøres resultatet
Der vælges 15 medlemmer til Ældrerådet. Efter valget tælles stemmerne op, og de 15 kandidater, der
har opnået flest stemmer, er valgt.
Derefter vælges op til 15 suppleanter
– også efter stemmetal. Det nye Ældreråd tiltræder den 1. januar 2018.
Hold øje med din e-boks eller postkasse, hvor der kommer yderligere
vejledning.
Se kandidaterne på de efterfølgende
sider og læs mere om Ældrerådet på
hjemmesiden aeldreraadaarhus.dk

Ældrerådet i Aarhus Kommune
www.aeldreraadaarhus.dk • aeldrerådet@post.tele.dk • Direkte tlf. til Jan Radzewicz 6127 6046
Kender du Ældrerådets hjemmeside? Klik ind på aeldreraadaarhus.dk
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Anne Grethe Borghelt

Birthe Ryberg

Carl Aksel Kragh Sørensen

Som voksen har jeg haft ønske om
at arbejde inden for politik, men job
og familie har fyldt meget. Jeg er
en glad og positiv efterlønner, som
nu har tiden. Jeg føler mig meget
privilegeret, så en af mine mærkesager vil være det gode liv. Især vil
jeg arbejde for, at de ressourcestærke ældre kan forblive attraktive på
arbejdsmarkedet, i stedet for som
nu kun at være det som frivillige.

At have et godt ældreliv vil sige, at
man kan klare sig selv, kan udtrykke
tilfredshed og nyde omgivelsernes
respekt. Jeg ønsker også i næste
ældrerådsperiode at skabe de rammer, der giver endnu bedre mulighed for, at ældre kan beskæftige sig
med det, de har lyst og kræfter til.
Det indbefatter, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret
personale til at hjælpe.

Jeg vil gerne være med til at sikre:
• At ældre på vore plejehjem får en
værdig pleje.
• At ældre i egen bolig får den
fornødne pleje.
• At ældre medborgere med handicaps får et værdigt og indholdsrigt
liv.
• At kommune og region samarbejder, så genindlæggelser undgås.

Jeg vil arbejde for lighed til sundhed og behandling samt respekt
for den enkelte borgers ønske
om medbestemmelse.

Livskvalitet er konstant at søge det
gode liv, at vokse som menneske og
dermed skabe lys og glæde for sig
selv og sine omgivelser.

Ældrerådet skal være et funktionsdygtigt, folkevalgt råd, som rådgiver
byråd og forvaltning. Vi skal videreudvikle en ældrepleje i Aarhus, så
vore medarbejdere i ældreplejen er
i stand til at udføre et godt arbejde
med faglig stolthed.

Ann-Kerstin Møller Eriksen

Bjarne Friis Sørensen

Carsten Petersen

Jeg vil gerne gøre en indsats for
dem, der har brug for det. Jeg er
65 år. Social og sundhedsassistent.
I de sidste år af mit arbejdsliv
arbejdede jeg med mennesker med
demens og oplevede, hvor hårdt det
rammer hele familien. Der er ikke
to ens forløb. Derfor skal der være
forskellige muligheder.

Jeg genopstiller, fordi jeg vil gøre
en forskel for byens ældre.
Muligheden for et godt og værdigt
liv for alle ældre er vigtige pejlemærker for ældrerådsarbejdet.

Overordnet ønsker jeg, at politikken
på ældreområdet prioriteres højere,
og at fokus flyttes fra økonomi til
visioner for Aarhus kommune.

Jeg er cyklist, bilist, fodgænger og
tidligere buschauffør i Aarhus, så
jeg har også en holdning til trafikken. Jeg bor i midtbyen, så jeg er
også optaget af byfortætningen
og dermed traffikfortætning.

Mine mærkesager er:
• Pårørende til svage ældre skal
have bedre hjælp.
• Værdighed i plejen hele livet.
• Større fokus på mennesker med
demens. Aarhus skal være en
demensvenlig by.
• Skærpet tilsyn af hjemmehjælp
og pleje.
• Nye boformer i boligbyggeriet.
• Generationernes Hus på Aarhus Ø.
En stemme på mig er et godt
valg for dig.

Jeg har fire mærkesager:
• Ældre bør have et reelt valg mellem at blive i eget hjem eller at
komme på plejehjem.
• Øget fokus på tandsundhed
og den almene sundhed.
• Bedre økonomiske forhold for
væresteder og de steder, hvor
frivilligheden blomstrer.
• Arbejde for et større udbud af
tilbud på motion/gymnastik i
gymnastikforeningerne med
kommunal støtte.
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Esther K. Andersen

Helle Brøndum

Inge Lise Johansen

Jeg genopstiller til endnu en valgperiode i Ældrerådet i Aarhus Kommune, fordi jeg kan være med til at
inspirere til, at svage ældre borgere
- især plejehjemsbeboere - får den
bedst mulige omsorg og pleje. Jeg
ønsker, at der skabes større respekt
og forståelse for det store arbejde,
plejepersonalet udfører hver eneste
dag - såvel i hjemmeplejen som på
plejehjemmene.

Jeg ønsker at opstille til Ældrerådet
for at varetage og styrke de ældres
interesser i Aarhus Kommune. Være
bindeled mellem de ældre og Aarhus
Byråd.

Respekten for de ældre skal styrkes.
Jeg vil arbejde for, at ældre ikke opfattes som en ensartet gruppe. Vi kan
lide forskellig mad, musik, film m.m.

Kort og godt: En positiv hverdag for
både beboerne og plejepersonalet,
inden for de økonomiske rammer,
politikerne har udstukket.

Jeg vil gerne yde en indsats inden for
Ældrerådet, og folk, der kender mig,
ved jeg er en fighter. Jeg kæmper for,
at alle bliver retfærdigt behandlet.

Jeg vil arbejde for, at ældre bliver
set som de selvstændige personer,
de er. Vi skal væk fra tidstyranniet
i ældreplejen, for det er de færreste
ældre, der passer til statistikkerne
over, hvornår og hvor ofte, man fx
skal på toilet. Gruppen af 60+ er en
stor ressource for samfundet, der bør
mødes med respekt og anerkendelse.

Flemming Westergaard

Henrik Gram Nielsen

Jan Radzewicz

Jeg har deltaget i ældrerådsarbejdet
i Aarhus Kommune siden 2001 og
søger valg for en 5. periode. Medlem
af Brugerrådet Skåde Lokalcenter.
Understøtter Kunstudvalg og filmklub. Udfører bisiddertjeneste i
hele Aarhus Kommune.

Få indsigt og indflydelse er overskriften for min interesse for
Ældrerådet.

Jeg har været medlem af Ældrerådet
siden 2014 og formand de seneste to
år. Jeg har været ansat i Sundhed og
Omsorg og har bred indsigt i ældreområdet. Jeg vil gerne fortsat være
med til at give ældre et godt og indholdsrigt liv med glæde og tryghed.

Mine visioner de næste fire år:
Flere ressourcer er påkrævet i
ældresektoren: For at fjerne ensomheden for enlige, for de efterladte
ved død, for pasning af kronisk syge
samt for aflastning af pårørende
til demente.
Hvad forslår? – Hvad forslår?
En stemme på Westergaard!
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Jeg er pt. i brugerrådet i Mårslet. Har
min gang på plejehjem hos nærtstående. Er i bestyrelsen i Frivillighuset på Trøjborg. Jeg mener at have
fingeren på pulsen mange steder,
hvor de ældre færdes.

Temaer:
• Gode vilkår for byens andelsboligforeninger, der er en attraktiv
boligform for seniorer.
• Frivillighed og kultur: Seniorerne
er flittige brugere af de kulturelle
tilbud og storleverandør af
frivillige.
• Aftenskolerne: Vigtigt at holde byrådet fast på deres positive holdning til folkeoplysning
• Letbanen må ikke afbrydes, altså
kan banegården ikke hæves.
• Blodprøver tilbage til egen læge,
der må pres på Regionsrådet.

Alle - både de, der modtager pleje og
omsorg, og de, der klarer sig selv, og
som måske stadig er på arbejdsmarkedet - har krav på et godt ældreliv
i gode rammer.
Det er vigtigt for mig. Det vil
jeg arbejde for.

Jan Wigant-Bjerre

Kate Runge

Knud Erik Dalgaard

Jeg mener klart, at de ældre skal
have indflydelse på ældrepolitikken
i Aarhus Kommune. Vi har erfaring,
for mit vedkommende mere end 50
år på arbejdsmarkedet. Jeg tror helt
bestemt, at alle vi, som er 60+, kan
støtte op om det gode arbejde, som
Ældrerådet i mange år har lavet for
Aarhus Kommune.

For fire år siden stoppede jeg i politik og kom i Ældrerådet. Min interesse for ældres vilkår har fulgt mig
fra min tid som embedslæge. Jeg var
formand de første to år, så blev jeg
formand for Ældrerådets tilsynsudvalg, og her kan vi konstatere, at
forhold, undersøgt ved tilsyn, får
anmærkninger hos over 95 pct. af
de besøgte beboere. Det er ikke godt
nok! Det skal ændres!

Mine fokusområder er:
• Demensramte og deres pårørende.
• Pensionister, der er udsat for svigt.
• Lokalcentrenes trivsel med cafeerne og et mangfoldigt hverdagsog fritidstilbud.
• Samspillet med kommunens
tilskud til museerne og rabatordninger til pensionisterne til glæde for begge parter.

Personligt kunne jeg gøre gavn
inden for omsorgsudvalget, idet jeg
selv har diabetes. Det har jeg haft
i 44 år, altid velreguleret, hvilket
er gjort sammen med vore dygtige
sygeplejersker og læger.

Ældre skal behandles med respekt
og værdighed, både i plejeboliger
og i eget hjem.

Formand for Skåde Brugerråd og
Ældrerådets Kulturudvalg.

Jonni de Linde

Kirsten Engell

Lone Kirsten Kristensen

Jeg har arbejdet på Århus Stiftstidende i 45 år og kom derefter til
Lokalcenter Møllestien, hvor jeg var
i aktivitetsafdelingen. Derefter blev
jeg brugerrådsformand på Møllestien, hvilket jeg har været i 12 år. Det
er dejligt at se, hvordan borgerne
hygger sig, når der er aktiviteter,
hvor der bliver sørget for god
underholdning og dejlig, hjemmelavet mad.

At stille op til Ældrerådet ser jeg som
en forlængelse af mit livslange engagement i de beslutningsprocesser,
som vedrører menneskers daglige
liv. Det giver mig muligheder for at
præge udviklingen af de rammer,
som tilbydes byens ældre. Jeg kan
bidrage med erfaringer som ledende
socialrådgiver, psykoterapeut
og pårørenderådsarbejde på min
Alzheimerramte mors plejehjem.

Jeg arbejder som frivillig på Jydsk
Væddeløbsbane med sponsor- og
eventarbejde, som er min hobby
og passion. Dyrker selvtræning på
Skåde Lokalcenter, passer min kolonihave i Skovlunden og er i bestyrelsen for kulturklubben Bernhardt.
Mine fokusområder er service,
sundhed, motion, mad og kultur.

Mærkesager: Alt hvad der kan gavne
og glæde ældre borgere samt at arbejde for flere tilbud og tiltag, så nye
brugere finder vej til Lokalcentrene.

I debatter om ældrepolitik bruges
ofte ord som værdigt liv og respektfuld alderdom – ord, jeg gerne vil
medvirke til at få omsat til handling.

Jeg har familie i beskyttede boliger, og kendskab til disse forhold
har skabt min interesse for at gøre
en indsats gennem Ældrerådet. Jeg
er 69 år og mor til tre børn og syv
børnebørn.

47

Lone Susanne Svinth

Mogens Jensen

Ruben Hejlskov Sørensen

Jeg genopstiller til Ældrerådet for
at bidrage med og gøre brug af
min viden og indsigt om forhold
i ældrelivet. Jeg vil arbejde for, at
kommunen sikrer borgere 60+ bedst
mulig livskvalitet, selvbestemmelse
og nærvær. Det er vigtigt, at det sker
ud fra den enkeltes ønsker, behov
og ressourcer.

Jeg er medlem af Ældrerådet og
genopstiller. De næste fire år vil
jeg fortsat arbejde for:

Jeg vil skabe muligheder for vore
ældre medborgere i kommunen,
bl.a. ved en velfungerende hjemmepleje – plejebolig – aktiviteter fra/i
lokalcentrene samt muligheder for
brug af it i den digitale udvikling.
Jeg har en handelsuddannelse, har
været beskæftiget på det private
arbejdsmarked samt været frivillig
leder inden for idræt og i brugerrådet ved Lokalcenter Viby.

Jeg har min indsigt i hverdagen fra
personlige erfaringer, jævnlige besøg
hos ældre i eget hjem og på plejehjem. Har bl.a. igennem en årrække
lavet mange forskellige typer arrangementer for plejehjemsbeboere.

Magdalene Svendsen

Poul Laursen Ellekrog

Valg til Ældrerådet er min mulighed
for at repræsentere ældre borgere,
der interesserer sig for dialog fra
borger til byråd. Jeg ser det nære
sundhedsvæsen som en styrke i
forhold til de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser, hvor
fitness, netværksgrupper og alle
former for frivilligt arbejde har en
værdifuld betydning.

Jeg blev valgt ind i Ældrerådet ved
valget i 2013. Jeg har fortsat stor interesse for arbejdet i Ældrerådet og
ønsker derfor at genopstille.
Jeg har gennemlevet en periode på
syv år, hvor min hustru har været
ramt af Alzheimers og dermed en
stedse stigende demens. Med den
erfaring, jeg har opnået omkring
demens, og med min hustru som
beboer på plejehjem, er jeg naturligvis meget interesseret i at få mulighed for at følge, og i muligt omfang
at påvirke, forholdene for denne
borgergruppe.

Jeg er 69 år, og som tidligere forvaltningschef har jeg stor erfaring i at
samarbejde med offentlige myndigheder. Jeg er aktiv i bestyrelsen for
”Selvhjælp Aarhus”.

48

• Bedre bemanding på plejehjem,
bedre hjælp i hjemmene og bedre
forhold for ældre generelt.
• Gode seniorboliger, der kan betales med en almindelig pension,
og som ligger i lokalområdet.
• Større pres på politikerne, så
de tager hensyn til de ældre.
• Bedre hjælp til pårørende, der
passer en partner i hjemmet.
• Større pres for, at politikere og
embedsmænd informerer Ældrerådet, så vi kan få indflydelse.

Da vi kan optimere vores ældrepleje
i Aarhus Kommune, skal min og din
stemme bruges til en aktiv indsats
i ældrerådet.

Brug din
stemme
Ældrerådet er dit talerør
til politikerne i Aarhus
Kommune.

