Tidligere og nuværende beskæftigelse

Vil arbejde for…

64 år
Webmaster for det tidligere Ældreråd.
Formand for E/F Lodsgården.
Tidligere bankansat, har været
formand for Dragør Erhverv- &
Turistråd og Dragør Antenne- &
Kabelnet (Antenneforeningen).
75 år
Oldefar,
Konsulent for almen boligvirksomhed.
Tidligere rådgivende bygningsingeniør
og senere ansat indenfor bygge- og
boligadministration af almene boliger

At genskabe et respektfuldt samarbejde mellem
Ældrerådet og kommunens politikere og
administration.
Mine primære mærkesager er trafiksikkerhed,
kollektiv trafik samt forskønnelse af kommunen
til glæde for byens borgere i alle aldre.

Nadia
Langhoff

84 år
Har siddet i Brugerrådet på
Wiedergården i flere perioder.
Tidligere pianist/musikpædagog.

At få ansat en person på Wiedergården, der kan
hjælpe med alt efter dødsfald og andre
vanskelige sager.
I det hele taget arbejde for, at samarbejdet med
kommunen kan blive bedre end før.

Nils Riiber
Høj

81 år
Tidligere fabrikschef, nu pensionist
Medlem af bestyrelserne i Borgerforeningen og Sildens dag. Tidligere
medlem og formand for Beboer- og
Pårørenderådet på Enggården.

Endnu bedre forhold for de ældre.

74 år,
Formand for Ældre Sagen i Dragør

At Ældrerådets synspunkter bliver taget alvorligt
når der træffes beslutninger i
Kommunalbestyrelsen.

Renee
Schwaner

66 år
Indehaver af eksportvirksomhed i
Dragør, næstformand i Dragør
Borgerforening og bestyrelsesmedlem
i Dragør Lokal Historisk forening.

Svend-Aage
Jespersen

79 år
Tidligere ansat indenfor luftfart med
teknisk salg og indkøb.
Tidligere medlem og formand for
Beboer- og Pårørenderådet på
Enggården, aktiv i Enggårdens venner

At analysere årsagen til den store udskiftning i
ledelsen på Enggården, beboerne skal føle at de
bliver hørt og behandlet værdigt.
Hjemmeplejen i Dragør skal være i top og
motivere flere ældre til at benytte Wiedergården
og opnå større livskvalitet.
Kandidat for Venstre til det kommende
kommunalvalg med fokus på senior politik.
Særlig interesse for Alzheimer demens. Vil
arbejde for forbedring af- og forståelse for de
dementes særlige behov.

Navn
Knud Ulf
Berggreen

Leif
Ingersholm

Ole Morten
Landsmann

At samarbejdet mellem Kommunalbestyrelsen
og Ældrerådet kommer til at fungere i
overensstemmelse med intentionerne i
Forvaltningsloven og Retssikkerhedsloven til
gunst for de af Dragørs borgere, som er omfattet
af Ældrerådets målgruppe.

