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Nasjonal konferanse - Sammen for et aldersvennlig Norge:

La deg inspirere til nye samarbeid av...

1. november inviterer vi til konferanse fra Gardermoen. Dette blir
en dag spekket med inspirerende eksempler og betraktninger på
samarbeid og partnerskap innen aldersvennlig utvikling. Vi har
åpnet for både digital og fysisk deltakelse.
Les mer og meld deg på her

Bidrar i internasjonalt forskningsprosjekt
om aldring og byutvikling

Oslo har også en rolle i studien, som én av i alt sju ulike byer fordelt over hele verden. Foto:
Oscar Daniel Rangel/Unsplash .

Senteret for et aldersvennlig Norge sitter i veiledningsgruppa til
forskningsprosjektet «Ageing in Place in Cities». Her ser man
nærmere på to av de mest sentrale utviklingstrendene i det 21.
århundret: befolkningsaldring og urbansering.
Les om vår rolle her

Forventinger og betalingsvillighet

Hva er dagens og fremtidens eldre villige til å betale for av
tjenester og hjelp? Og hvilke forventinger har de til alderdommen?
Vi har sett nærmere på svarene fra to undersøkelser som kan
fortelle oss mer om dette.
Les vår oppsummering her

Kronikk: Bærekraft er mer enn klima og miljø

Aldersvennlig utvikling blir trukket frem som en sentral strategi for
at Norge skal nå bærekraftsmålene innen 2030. Samtidig kan det
kan det virke som at vi glemmer at bærekraft handler om mer enn
klima og miljø.
Les mer om hvordan aldersvennlig er bærekraftig

Muligheter, utfordringer og gevinster:

Bofelleskap for seniorer på eget initiativ

De bestemte seg for å bygge et helt eget nabolag hvor de kunne bo resten av livet. Foto: Pål
Laukli.

De var seks par som gikk sammen og brukte fire år på planlegging
og tomtesøk før de kunne skrive avtale om byggestart. ViveNova
Borettslag ble stiftet vinteren 2003 og to år senere flyttet de seks
venneparene inn i hvert sitt hus rundt et tun på Hamar.
Les mer om hva de gjorde

Hva har din bedrift, kommune eller organisasjon gjort sammen
med andre i utviklingen av et mer aldersvennlig lokalmiljø?
Eksempler kan vi aldri nok av, så del det med resten av oss ved å
bruke emneknaggen #aldersvennligsamarbeid.

Kronikk: Hvordan unngå at en digital
alderdom bare blir for de få

Foto: Unsplash

Et aldersvennlig samfunn må gjelde alle områder – også
digitalisering. Et samfunn der eldre faller utenfor fordi de ikke har
kunnskap om hvordan ting virker, eller ikke forstår nytten, er ikke
akseptabelt, skriver Trude Drevland, leder av Rådet for et
aldersvennlig samfunn og rådsmedlem Line Gaare Paulsen i
denne kronikken.
Les hva de mener må til
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