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Med vänliga hälsningar

Lisa Holtz 
Processledare Stadsutveckling 
GÖTEBORGS STAD 
Stadsledningskontoret, Senior Göteborg

Lämna dina svar och synpunkter senast den 31 januari 2019:

Du kan mejla dina svar till: 
lisa.holtz@stadshuset.goteborg.se

Du kan skicka svar och synpunkter per post till: 
Lisa Holtz, Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret 
SE 404 82 Göteborg

Du kan ringa om du har frågor om dokumentet och Åldersvänliga Göteborg: 
Lisa Holtz  
Tel. 031 – 368 02 96

Så här svarar du på frågorna till dokumentet  
Äldres synpunkter  
- så blir Göteborg mer åldersvänligt
På nästa sida fyller du i uppgifter om dig själv. Denna information kommer 
enbart att användas i syfte att förstå vem som har svarat och hur vi kan  
arbeta med olika metoder så att så många som möjligt kan bidra. 

Därefter följer en innehållsförteckning och frågor som är indelade utifrån 
Åldersvänliga Göteborgs olika fokusområden. Dessa är stadsmiljö, bostäder, 
mobilitet, social delaktighet och inkludering, samhällsstöd och service, 
information och kommunikation.

Du väljer vilka områden som är intressanta för dig att svara på. Du kan ge 
förslag på vad du tycker är viktigast inom varje fokusomåde. Du kan även ge 
förslag på åtgärder och hur du skulle vilja bidra med att genomföra åtgärder.

Hör gärna av dig om du är intresserad av en djupare diskussion om  
Åldersvänliga Göteborg. Om du vill vara med och arrangera en studiecirkel, 
fokusgrupp eller workshop, så kan vi tillsammans titta på en metod för det. 

Genom att dela med dig av dina erfarenheter, synpunkter och idéer bidrar 
du till ett rikt underlag för handlingsplanen för Åldersvänliga Göteborg.
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Dina uppgifter

Du väljer själv vilka uppgifter du vill svara på.

Ålder:

Kön/könsidentitet:

Födelseland:

I vilket område bor du?

Är du medlem i en pensionärsorganisation eller förening?

Ja   Nej

Om ja, vilken? ................................................................

Vill du få nyhetsbrev med information och aktiviteter som handlar om  
Åldersvänliga Göteborg? Lämna dina kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter: 

Jag godkänner att mina uppgifter kan sparas enligt Göteborgs Stads 
GDPR policy för att användas i arbetat med att ta fram en handlingsplan 
för Åldersvänliga Göteborg. 

Dina svar kommer enbart att användas som underlag till handlingsplanen 
för Åldersvänliga Göteborg

Varmt tack för din insats! 

Kryssa i en av rutorna

Kryssa i rutan för godkännande
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Frågor om Stadsmiljö

Vad är en åldersvänlig stadsmiljö?

Vilka stadsmiljöer gillar du? Kan du ge exempel på platser du gärna vistas 
på?

Vilka stadsmiljöer och platser undviker du? Varför? Gäller det särskilda 
tider på dygnet?

Vad är viktigast i stadsmiljön? Har du förslag på åtgärder för en bättre 
stadmiljö? 
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Frågor om bostäder

Hur fungerar din boendemiljö?

Vad är viktigt för att du ska kunna bo kvar i din bostad så länge du vill?

Vad är viktigast när det gäller bostäder och boendemiljö? Har du förslag 
på åtgärder för förbättringar?
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Frågor om mobilitet

Hur rör du dig i din närmiljö/staden? (Går, cyklar, åker med kollektivtrafik  
eller annat.

När känner du dig trygg respektive otrygg i trafiken?

Vad är viktigast när det gäller mobilitet? Har du förslag på åtgärder för 
förbättringar?
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Frågor om social delaktighet och inkludering

Vad är en bra mötesplats eller träffpunkt?

Vad kan du bidra med i utvecklingen av Åldersvänliga Göteborg?

Vad är viktigast när det gäller social delaktighet och inkludering? Har du 
förslag på åtgärder för förbättringar?
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Frågor om samhällsstöd och service

Vilket samhällsstöd och service är viktigt för dig? 

Vad behövs i din närmiljö och vad kan ligga längre bort?

Vad är viktigast när det gäller samhällsstöd och service? Har du förslag på 
åtgärder för förbättringar?
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Frågor om information och kommunikation

Hur kan informationen bli mer åldersvänlig?  

Vad använder du för informations- och kommunikationskanaler?

Vad är viktigast när det gäller information och kommunikation? Har du  
förslag på åtgärder för förbättringar?
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Övriga synpunkter
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