
Ældrerådet i 
Frederikssund 
Kommune 
 
Det folkevalgte talerør for 

alle, der er fyldt 60 år 

Kontakt os 
 
 

Du kan kontakte Ældreråd ved at 

sende en mail formand, Lissi 

Gyldendahl, på mail: 

lgylden@gmail.com 

 

Ældrerådet behandler ikke 

personsager, men vi er altid 

interesseret i at høre fra borgere, 

der har spørgsmål eller kendskab 

til problemer, der har principiel 

eller generel interesse. 

 

Du kan læse mere om ældrerådets 

arbejde og sammensætning på 

Ældrerådets hjemmeside 

www.frederikssundaeldreraad.dk 

 

Hvis du er interesseret i at stille op 

som kandidat til ældrerådet, kan 

du læse mere på Ældrerådets 

hjemmeside 

 

Ældrerådet i Frederikssund 

Kommune er medlem af Danske 

Ældreråd, der på vegne af landets 

ældreråd rejser generelle 

ældrepolitiske spørgsmål over for 

regering, Folketing, KL og andre. 

Derfor skal du 
stemme til 
ældrerådsvalget? 
 
 

• Du giver din holdning til 

kende. 

 

• Du sender et klart signal til 

kommunens politikere om, 

at kommunens ældre 

borgere vil høres. 

 

• Jo flere der stemmer, desto 

stærkere mandat giver du 

ældrerådet. 

 

• Du er med til at gøre 

ældrerådet til et stærkt 

råd, der arbejder for alle 

ældre. 



Informations– og 

opstillingsmøder: 

Ældrerådet afholder 4 

informations– og 

opstillingsmøder, hvor du, 

hvis du har lyst til at stille op 

til Ældrerådet, kan udfylde en 

kandidaterklæring. 

Slangerup 15. juni kl 15.00 

Jægerspris 17. juni kl. 15.00 

Skibby 22. juni kl. 14.00 

Frederikssund 24. juni kl. 

14.00 

Møderne vil blive annonceret i 

lokalaviserne med tid og sted 

 

Ældrerådet i 

Frederikssund 

Kommune  

I Ældrerådet arbejder vi for at 

sikre bedst mulige forhold for alle 

ældre borgere i kommunen. Både 

for dem der har behov for hjælp, 

og for dem der kan klare sig selv. 

 

Med når der tages beslutninger 

Som høringspart rådgiver vi 

kommunen, når den tager 

beslutninger, der vedrører ældre 

borgere. Det kan for eksempel 

handle om kvaliteten i 

hjemmeplejen, forholdene på 

plejehjem, madservice, byggeri af 

ældreboliger, kulturelle tilbud, 

kollektiv trafik og ældrevenlige 

byrum.  

 

Gør opmærksom på 

problemerne 

Vi fortæller kommunen, hvordan 

besparelsesforslag eller forslag til 

nye indsatser vil påvirke ældres 

borgeres liv. Vi kommer med 

forslag til nye initiativer. Og vi gør 

det altid ud fra et ældreperspektiv.  

 

Vi lytter til kommunens ældre 

borgere og arbejder for, at jeres 

ønsker og problemer bliver kendt 

af kommunalpolitikere og 

forvaltning.  

Ældres lokale talerør  

I hver kommune findes et ældreråd, 

der rådgiver kommunalbestyrelsen i 

ældrepolitiske spørgsmål og er 

direkte talerør til kommunen om 

forholdene for ældrebefolkningen.  

 

Ældrerådet er partipolitisk neutralt 

og uafhængigt af alle organisationer. 

Medlemmerne af ældrerådet bor i 

kommunen og er valgt af 

kommunens ældre borgere over 60 

år.  

 

Ældrerådet i Frederikssund 

Kommune består af 9 folkevalgte 

medlemmer, der er valgt for  en 4-

årig periode.  

 

Næste valg afholdes den 16. 

november 2021 

 

”Ældrerådet i Frederiks-

sund Kommune arbej-

der for at sikre de bedst 

mulige forhold for alle 

ældre i kommunen” 


