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Vanløse Lokaludvalg takker for at blive inddraget i arbejdet med
sundhedspolitikken 2015-2020. Vanløse Lokaludvalg tilslutter sig
politikkens overordnede hensigter og visionen om at tilstræbe den
bedste livskvalitet for alle københavnere i 2025.
Vanløse Lokaludvalg bifalder generelt ønsket om at bryde den sociale
ulighed i sundhed, så alle får lige muligheder for at leve et godt og
langt liv. Men - dette kræver at der afsættes økonomiske midler, til
blandt andet at sikre kortere ventetid for behandling hos specialister
og andre faggrupper, for at visionerne kan opfyldes. Lokaludvalget
bifalder generelt ønsket om en tværgående indsats til at bryde den
sociale ulighed i sundheden, også med hjælp fra den frivillige indsats.
I Vanløse har vi gennem de sidste mange år haft et stort fokus på
ensomhed, og på hvordan man i samspil mellem kommunale og
frivillige kræfter kan gøre en indsats for at arbejde for at ensomhed og
de mange afledte faktorer af denne, herunder også de
sundhedsmæssige, mindskes. Den frivillige indsats er afgørende, men
kan dog ikke stå alene, og lokaludvalget vil gerne understrege behovet
for både professionelle fagpersoner og økonomiske midler til at
imødekomme denne indsats. Dette gør sig ligeledes gældende i
forhold til ønsket om at være førende inden for udvikling af
velfærdsløsninger, som også kræver økonomi.
Vanløse Lokaludvalg vil gerne opfordre Københavns kommune til at
man, i et samarbejde på tværs af forvaltningerne, ser på mulighederne
for mere bevægelsesaktiviteter i de offentlige områder, fx i parkerne. I
lokaludvalgets seneste Bydelsplan er der et konkret projektforslag
vedr. aktiviteter og samvær i Grøndalsparken, som er et eksempel på
hvordan man konkret kan gøre noget i bydelen.
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Lokaludvalget opfordrer Sundheds- og Omsorgsforvaltning til at være
opmærksom på at støj og luft/ partikelforurening, særligt omkring de
Vanløse Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen
og politikerne på Københavns Rådhus.

store indfaldsveje i bydelen, er en væsentlig faktor for livskvalitet, og
kan være af betydning for en ulighed i forudsætningerne for sundhed
for de borgere, der bor i de mest belastede områder.
Lokaludvalgets arbejdsgruppe for Social og Sundhed har i 2014 i
samarbejde med bl.a. vores lokale Sundhedshus afholdt en
Sundhedsuge, en aktivitet vi ved også er gennemført i andre bydele.
Lokaludvalget vil gerne opfordre Københavns Kommune til at arbejde
for en fælles sundhedsdag/uge på tværs af hele København, hvor
lokaludvalgene indtænkes i konkrete, lokale arrangementer og
debatter.
Endelig vil vi opfordre til at der i udmøntningen af politikken tages
særligt hensyn til hvordan byens børn og unge indtænkes i det
forebyggende arbejde.

Med venlig hilsen
Erik Meier-Andersen og Bent Christensen
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