
Hur skapar vi tillsammans åldersvänliga Göteborg? 

(som också råkade vara Internationella barndagen)   18-10-01 

LITEN RAPPORT 

Dagen genomfördes på Restaurang Trädgårn tillsammans med Göteborgs stads pensionärsråd och 
Nordens Välfärdscenter (som får sina medel via Nordiska Ministerrådet), som leds av Ann Jönsson. 
Göteborg, Stockholm, Tammerfors och Oslo är också medlemmar i WHO-nätverket Age-friendly cities 
and communities. 

”En bättre plats att åldras på” – Nordiska Ministerrådet. Bland Nordens 27 miljoner människor är 
medelåldern bland män 80 år, bland kvinnor 84 år och ökar. 1. Arbetet måste ha politisk förankring.  
2. Samarbete över sektorgränserna krävs. 3. Äldre ska vara med och påverka utvecklingen. 

- Kommunalrådet för äldrefrågor Daniel Bernmar menade att ålderismen syns och att det är stor brist 
på kunskap. Nätverk krävs. 

- Projektledare Lisa Holtz, Senior Göteborg, vill att vi åldras med värdighet och visade hur Kulturhuset 
Backaplan utvecklas från idéstadiet med många inblandade. 

- SDN Centrum har i många år genomfört generationsmöten kring: kör, teater, film, dans, museer, 
stickcafé, miljöarbete, slöjd, läxhjälp mm. Man har senior i förskola och skola. Seniorerna är 
volontärer och ersätts med mat i bamba. Finns nu i stadens budget: Generationsmöten ska finnas i 
alla stadsdelar. Nätverk finns.      Generationsmotenigoteborg 

. Information kring Trygghetsboenden från Fastighetskontoret. Genomförs i 1. I Befintligt 
fastighetsbestånd 2. I nyproduktion via markanvisning. Mål: 1000 trygghetsbostäder t o m 2018.  
Reglerna är kända. Intresserade anmäler sig på boplats.se 

. Park&Natur-förvaltningens representant i äldrefrågor, Kristina H Larsson, arbetar med allt från 
badramper till lammnosar, utegym, promenadstråk, tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder. Ring 
3650000 

- Flexlinjen – en rullande träffpunkt – ring 031 419660 

- Körsång – Att sjunga får oss att minnas – ”singing for the brain” – finns i Västra Göteborg på 
Anhörigcenter Väst för anhöriga och människor med minnesproblematik. 

- Lifefilming. Äldre måste komma ikapp – vi kan inte backa bandet. 1. Ipad lånades ut i sex veckor. 
Man filmade och lärde sig av varandra. 2. Man lärde sig förstå en bild/film.  Träffpunkt Lundby 
inspirerade en enkel metod att påverka och gick från teknikrädsla till tekniknyfikenhet. Kan man låna 
Ipad på träffpunkter?  Googla   lifefilming Göteborg    

Stockholms Äldreombudsman lämnar rapport till kommunfullmäktige vartannat år. Hon lägger stor 
vikt vid jämställdheten, 26 % av kvinnorna är fattiga och uppbär 67 % av männens pension. (Beslut 
om en Göteborgs äldreombudsman är taget i kf. Ärendet mycket gammalt. När presenteras vår 
äldreombudsman?)  



- Boken ”I slutet av regnbågen” av Bitte Andersson om inkluderande respekt. Posttraumatiskt 
stressyndrom får inte tas för ångest.  

Svenska Popkören, ca 75 medlemmar (2/3 kvinnor) över 75 år underhöll med härlig musik till 
svängiga rytmer bl a Håkan Hellströms ”Det kommer aldrig att va över för mig” .  

- I Tammerfors har man rådgivning för tandhälsa och kontor för äldrefrågor – ålderismen är utbredd -  
och lär ut internet på bibliotek. LIVSTRÄDET fylls i innan man förlorar minnet. Older peoples council 
består av ex-politiker som ställer krav. 

Mina reflektioner: Tyvärr fungerade tekniken dåligt vid flera tillfällen. De många deltagarna från när 
och fjärran serverades en kall vegetarisk smaklös lunch. Måste finnas bättre vegetariskt! 2/3 delar av 
deltagarna var kvinnor. Ingen 65 + deltog med ett anförande.  Av det som avrapporterades från 
Centrum för Kultur och hälsa vid GU och Göteborgs stad 2016 vid en liknande aktivitet på Draken 
”Kulturmöten utan gränser – att skapa kvalitet i äldres vardag” märktes inget. Lever det vidare 
någonstans?  

Monica Påhlsson 

 

- och kom ihåg sa någon: Man blir aldrig för gammal för applåder … 
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