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ÆLDRE MEDBORGER
– BRUG DIN STEMME

HOLD FAST I DEN FÆLLES VELFÆRD
Som borgere i Gladsaxe kan vi nyde godt af mange fælles goder. Vi har
dejlige grønne områder. Vi kan gøre brug af kommunens tilbud på kulturområdet - bl.a. gennem bibliotekerne og de mange klubber og aktiviteter,
der får tilskud og stillet gratis lokaler til rådighed.
Velfærden er ikke kommet af sig selv. Vi har som ældre medborgere været med til at skabe fundamentet for den velfærd, vi alle har glæde af i
dag. Men velfærden er ikke en selvfølge. Der skal kæmpes for at bevare
det, vi før har taget for givet.
Enhedslisten har arbejdet for at bevare og udbygge velfærden i de 24 år,
vi har været repræsenteret i Byrådet. Det vil vi fortsætte med. Her kan du
læse om nogle af de ting, vi vil arbejde for.

Flere busafgange og stoppesteder
Det skal være nemt at komme rundt i kommunen med kollektiv trafik –
også udenfor myldretiderne. Det er en hjælp til de mange aktive ældre
til at forblive aktive og giver både unge og ældre mulighed for at komme
nemt til og fra kommunens tilbud. Enhedslisten vil arbejde for flere stoppesteder og busafgange, herunder en fast busforbindelse til Telefonfabrikken.

Flere bofællesskaber
Enhedslisten ønsker blandede boligområder med både små og større boliger, som folk har råd til at betale. Der skal sikres mulighed for oprettelse
af flere bofællesskaber, både seniorbofællesskaber og blandede bofællesskaber, hvor flere generationer kan bo sammen.
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Udvidet hjælp til tandpleje og andre større udgifter
Folkepensionen stiger mindre end den øvrige lønudvikling, og derfor kan
uventede udgifter eller tale om nedskæring i boligstøtteydelsen med rette skabe bekymring hos mange folkepensionister. Enhedslisten vil arbejde for bedre mulighed for hjælp til enkeltudgifter, herunder tandpleje,
fordi mange folkepensionister har svært med at afse penge til dyre tandlægebesøg.
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Borgerrådgiver som permanent ordning
Enhedslisten var med til at presse på for at få ansat en Borgerrådgiver.
Det er blevet en stor succes, og Borgerrådgiveren er nu gjort permanent.
Borgerrådgiveren er både en hjælp for den enkelte, men henvendelser til
borgerrådgiver anvendes også konstruktivt til at forbedre sagsbehandlingen.

TID TIL DEN NØDVENDIGE HJÆLP
Flere varme hænder i ældreplejen
Der er brug for mere personale i ældreplejen, så der bliver bedre tid til
den enkelte borger. Samtidig er det vigtigt, at alle har de nødvendige faglige kvalifikationer, f.eks. til at arbejde med demensramte borgere. Derfor støtter Enhedslisten en vejlederordning, som skal sikre uddannelse
af flere Sosu-hjælpere og assistenter. Vi ønsker desuden flere penge til
efteruddannelse.

Klippekortsordning og grundig rengøring
Enhedslisten ønsker at udvide Klippekortsordningen med opsparing af
fleksibel hjemmehjælp, hvor den enkelte selv kan bestemme, hvad tiden
med hjemmehjælperen skal bruges til. Derfor stemte vi imod nedskæringen på Klippekortsordningen i Budget 2017.
Enhedslisten var imod at afskaffe tilbuddet om grundig rengøring til
hjemmehjælpsmodtagere, og vi vil støtte Seniorrådet i at få genindført
ordningen.

Nej til øget brugerbetaling på visiteret hjælp
Enhedslisten er imod øget brugerbetaling på visiteret hjælp. Vi foretrækker solidarisk finansiering over skatten. Derfor har vi arbejdet imod forslag om øget egenbetaling for tøjvask for pensionister. I budget 2016 lykkedes det helt at forhindre øget egenbetaling, mens vi i budget 2018 fik
halveret den foreslåede prisstigning til 24 kr. om måneden.

Stop privatisering af velfærdsopgaver
Enhedslisten er imod at private firmaer skal tjene på den fælles velfærd.
Udlicitering koster meget tid og gør den samlede opgaveløsning mindre
effektiv. Konkurser i private plejefirmaer går ud over alle modtagerne af
hjemmehjælp, når kommunen med meget kort varsel skal overtage opgaverne fra de private og sikre at alle brugere får den nødvendige hjælp.

Stem på liste Ø til kommunalvalget
den 21. november 2017.
Med din stemme kan du styrke Enhedslistens arbejde i Byrådet for bedre
velfærd. Vi vil arbejde for et værdigt liv for alle ældre i kommunen med
større selvbestemmelse – også når man har brug for hjælp til at klare
sig i dagligdagen.
Der ER råd til velfærd – det er et politisk valg – også til kommunalvalget.
• Vil du vide mere om Enhedslisten i Gladsaxe, kan du gå ind på:
www.gladsaxe.enhedslisten.dk
• Vil du vide mere om Enhedslistens ældrepolitik, kan du gå ind på
hjemmesiden: aeldre.enhedslisten.dk
Ældre er en styrke – ikke en byrde.

VÆLG FÆLLESSKAB
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Enhedslisten i Gladsaxe - Kandidater til kommunalvalget 2017
Trine Henriksen: Miljøkemiker
Torben Madsen: Biolog
Michael Dorph Jensen: Grafiker
Sune Rastad Bahn: Ph.d. i fysik
Anja Nørager-Nielsen: Lærer
Signe Skelbæk: Journaliststuderende
Henrik Forchhammer: Faglig sekretær i 3F
Jan Willemoes Pedersen: Fhv. teknisk servicemedarbejder, efterlønner
Kirsten Thyregod: Lærer
Kenn Schoop: Gymnasielærer og tillidsrepræsentant
Isabella Mørch: Sprogvejleder, formand for Integrationsrådet
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