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Referat fra årsberetning 2005
Å r sb eretn in g 2005 fra Æ ldre- o g H an d ica p rå d et i Skibby.
Det har været et spændende og udfordrende år, hvor
kommunesammenlægningen og valget har været den store mundfuld.
Som noget nyt har været afholdt brevafstemning til det nye Ældreråd i Ny
Frederikssund. Der var mange, der sendte afstemningssedlen tilbage, og de 2
personer der skulle vælges fra Skibby blev Lise Lotte Due og Erik Nielsen.
Per Birch og Bent Skov Jensen blev valgt som suppleanter.
Dette nye råd er startet med møder, men tiltræder først rigtigt fra januar
2007.
I 2006 fortsætter det tidligere valgte råd i Skibby som hidtil.
Der har været afholdt møder med de andre ældre- og handicaporganisationer
(Brugerrådet, Skibby Pensionistforening, Ældre Sagen, Pensionisternes
motionsforening og Fibro-Teamet). Ved disse møder er der bl.a. fremkommet
ønsker om nye stole til Fritidscentret på Nyvej, da de nuværende er meget
dårbge. Dette er desværre igen blevet udskudt fra Byrådets
budgetforhandhng.
Igen i år har Ældre- og Handicaprådet stået for udsendelse af ”Den grønne
folder”, hvor årets tilbud af aktiviteter er samlet.
Vi ved mange er glade for at modtage denne.
Rådet har været på rundvisning på det nye Omsorgscenter (Nordhøj 19), og
var ligeledes inviteret til indvielsen. Det er nogle dejlige lejligheder, som vi
håber beboerne vil være glade for, og vi kan glæde os til det gamle Nordhøj
bliver færdig renoveret, for så skulle vore plejebobger være helt up to date.
En repræsentant fra Ældre- og Handicaprådet har også deltaget i det
dialogbaserede tilsyn på Nordhøj, hvor man har mulighed for at tale med
beboerne og høre deres udsagn om, hvordan det er at bo på Omsorgscentret.
Der fremkom både positive og negative tilkendegivelser, dog heldigvis mest de
positive.
Rådet har også været værter for et kulturarrangement i efteråret, hvor Lone
Kuhlmann causerede over teamet ”Tag en taxa og lad arvingerne gå”. Det var
en stor succes, hvor ca. 160 personer mødtes i gymnastiksalen på
Fritidscentret for at høre dette foredrag. Rådets medlemmer havde lavet kaffe
og bagt kager, som deltagerne kunne nyde i pausen.
Der har været klager over knallertkørsel i Bymidten og Skibby by i week
ender og sene aftentimer. Dette har Rådet meldt til politiet, som vi håber vil
holde ekstra tilsyn, så beboerne i området ikke bliver generet af støjen og
hurtig kørsel.
Der har også været taxaproblemer med kørsel for Ældreservice, idet der blev
skiftet taxaselskab. Dette problem ser dog ud til at være løst nu.
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Ligeledes har der været klager over indkøbsordningen til pensionister, men
den nuværende ordning kører indtil 31. december 2006, og hvordan det
fremover løses er op til Ny Frederikssund kommune.
Skibby kommunes handicappolitik har været til evaluering, hvor også Ældreog handicaprådet var involveret. Evalueringen fortsætter i 2006, og
handicappolitikken vil snart være revideret.
Der har været megen debat vedr. trafikbump i landsbyerne. Kommunen har
afholdt borgermøde om dette, hvor også Ældre- og Handicaprådet deltog.
Indtil videre er enkelte bump fjernet, da der m e n e s , a t de bump skaber
unødig støj for beboerne i områderne, og kan være meget ubehagebge for folk
med bl.a. rygskader, når der køres over disse bump. Nu må vi se, hvad der
evt. sker efter den evaluering, der vil finde sted.
Der har været afholdt flere møder med de nuværende Ældre- og Handicapråd
fra de 4 kommuner (Slangerup, Frederikssund, Jægerspris og Skibby), bl.a.
for at finde et fælles fodslag, når vi blive en storkommune.
Gennemgående et godt og travlt år for Ældre- og Handicaprådet.

Ældre- og Handicaprådet
januar 2006

