Invitation til debat:

Seniorbofællesskaber
– ny livsglæde eller ældreghetto?
Hver tiende dansker over 65 år føler sig alene – og problemet er stigende.
Seniorbofællesskaber kan modvirke isolation og ensomhed. Men at flytte
i fællesskab for ældre har vist sig ikke at være en ubetinget succes. Faren
er, at ældrefællesskaber udvikler sig til ”ældreghettoer” med en støt
stigende gennemsnitsalder. Og her ønsker ældre ikke at bo, fordi de bliver
isoleret fra resten af byen. Så hvilken type seniorfællesskaber fungerer
bedst? Hvordan kan Aarhus skabe flere velfungerende boliger? Men også,
hvordan skaber vi byrum, hvor også ældre kan være aktive, så de forbliver
en del af byfællesskabet?
Debattører:
Moderator: Boris Brorman Jensen, Ph.d. i moderne byteori, arkitekt
og konsulent
Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg, DF
Bjarne Friis Sørensen, frivillig boligrådgiver og medlem af
bestyrelsen i Ældre Sagen Aarhus og af Ældrerådet i Aarhus
Kommune
Caroline Beck, kulturanalytiker, direktør i konsulentbureauet Nueva,
der står bag projektet bysenior.dk
Eigil Lyhne, beboer i seniorfællesskabet Sonnegården i Aarhus
Midtby
Lise Maaløe, andelsboligchef, BRFkredit
Der er gratis adgang til debatten. Tilmelding er ikke nødvendig. Vi glæder
os til at se dig.
Læs mere på jyskebank.dk/festuge

Kom og vær med i debatten:
Mandag d. 28. august kl. 16.00–17.30
i ”Teltet På Kanten”, Jyske Banks telt i
Åparken ved Carl Blochs Gade, Aarhus C

Hvem er byen for?
Under overskriften Hvem er byen for? inviterer
Jyske Bank-koncernen til debat om boligen og det
bebyggede område under Aarhus Festuge.
Aarhus vokser som aldrig før. Det er en unik
chance for at skabe nye bymiljøer. Men det stiller
samtidig krav til rammerne for de nye boliger og
det fælles byrum. Derfor vil vi gerne være med til
at sætte spot på, hvordan vi skaber en by præget
af fællesskab og forskellighed. Boliger og byrum
med plads til alle er nemlig med til at sikre både
social og økonomisk bæredygtighed og er et
skridt på vejen til at nå FN's verdensmål for
bæredygtig udvikling.

