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Høring af Planstrategi 2020
Greve Seniorråd har følgende bemærkninger til Planstrategi 2020:













Der ønskes en beskrivelse af, hvordan Greve Kommune konkret medtænker adgang med
offentlig transport til grønne og rekreative områder og øvrige aktiverende byområder, hvor
seniorer og ældre borgere kan vedblive aktive både fysisk og psykisk.
I forlængelse af ovenstående ønskes en plan for, hvordan busstoppesteder kan få
installeret digitale afgangstider i yderområderne i kommunen. I dag er der kun digitale
afgangstavler ved togstationerne.
Under pejlemærke ”En by til det gode liv – hele livet” beskrives det, at målet om at flere
ældre kan bo i eget hjem længst muligt understøttes ved at skabe et udbud af ældrevenlige
boliger centralt i kommunen. Da der, som beskrevet i Planstrategi 2020, ikke er mange nye
byggegrunde i kommunen, forholder Greve Seniorrådet tvivlende overfor om dette således
er muligt at gøre til virkelighed. Der ønskes derfor en konkretisering af, hvordan byrum
indrettes og bygges, så der fx bliver let tilgængelighed til indkøbsmuligheder og daglige
aktiviteter for ældre.
Under pejlemærke ”En by til det gode liv – hele livet” ønskes et større fokus på at bygge
lavt og tæt bebyggelse til ældre.
Der er i april 2019 udgivet to rapporter om seniorboligfællesskaber ”Afrapportering fra det
tværministerielle arbejde om seniorboligfællesskaber” og ”Seniorer ønsker at bo midt i
fællesskabet”, som beskriver de mange positive muligheder i at skabe fællesskaber for
ældre borgere i kommunen. Greve Seniorråd opfordrer til, at rapporternes pointer
medtænkes, når der laves lokalplaner. Greve Seniorråd opfordrer i den forlængelse, at en
eller to rådsmedlemmer inviteres med i arbejdsgrupper, når det handler om lokalplaner,
der omhandler seniorer og ældre. Kommunen skal være opmærksomme på det
konstruktive og eventuelt besparende ved at skabe seniorbofællesskaber for ældre, fordi
det øger sandsynligheden for at de forbliver selvhjulpne i længere tid.
Der savnes et fokus på sikkerhed og tryghed på stisystemer herunder belysning og
vejbelægninger. Greve Seniorråd ønsker herunder at der medtænkes intelligente løsninger,
så fx belysning automatisk tænder og slukker og bedre angivelser på vejskilte, så det bliver
lettere at orientere sig i stisystemerne.
Greve Seniorråd opfordrer til et dialogmøde med politikkerne, om hvordan de fremtidige
ældre- og seniorboliger skal se ud og fungere i sammenhæng med lokalsamfundet.

