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Østerbro 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. 

BILAG: 
 
KOMMENTARER FRA ØSTERBRO LOKALUDVALGS 
HJEMMESIDE TIL HØRING OM KØBENHAVNS KOM-
MUNES SUNDHEDSPOLITIK.   
 
#1: CV 

02 Feb. 2011 15:12 

Flere vegetariske udbud til bydelen - i form af take away, restau-
ranter, og ikke mindst i skoler og pasningsordninger, så børnene 
også kan vælge at spise sundt og vegetarisk. 
 
 
#2: NANNA WEINHOLT SARDORF 

02 Feb. 2011 18:32 

Som sundhedspolitikken er formuleret på nuværende tidspunkt synes 
jeg, at fokus er meget ensporet - forstået på den måde, at det i høj grad 
er mere bevægelse, som tænkes som nøglen til øget sundhed blandt 
københavnerne. Og ja, bevægelse er helt klart vigtigt - og skal priori-
teres! Herudover fokuseres der på, at vi skal tabe os og drikke og ryge 
mindre - hvilket man jo heller ikke kan argumenterer imod, når det 
gælder størstedelen af byens borgere. Men hvad med de ældre? Mange 
ældre er rent faktisk ikke truet af overvægt - men i langt højere grad 
trues deres sundhed af undervægt. Denne problemstilling er helt fra-
værende i den nuværende formulering af sundhedspolitikken. For 
mange ældre - og særligt dem som bor alene - handler det ikke så me-
get om at spise sundt, men om at spise nok. Hvis vi ønsker en fremsy-
net sundhedspolitik, som inkluderer alle borgere i København, så bør 
undervægts-problematikken blandt de ældre borgere også tænkes med. 
Noget af det der kan fremme lysten til at spise blandt ældre, er bl.a. at 
spise sammen med andre. Kort sagt socialt samvær. Derfor kunne man 
med fordel tænke i at organisere flere madklubber og madfællesskaber 
blandt ældre - med særligt fokus på de ældre, som bor alene. 
 

http://www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk

