
Realdania er en forening, der arbejder for 
at skabe livskvalitet for alle gennem det 
byggede miljø. Med initiativet Rum og 
fællesskaber for ældre sætter vi fokus 
på at forbedre og udvikle boformer og 
sociale fællesskaber for seniorer. 

Udfordringen
I 2040 vil hver �erde dansker være 65+.
Det skaber et stort pres på den o�entlige 
service og på boligmarkedet, hvor 
udbuddet ikke modsvarer fremtidens 
krav. Samtidig er de økonomisk mest 
ressourcesvage ældre allerede i dag

udfordrede med en lavere  livskvalitet end 
gennemsnittet og en begrænset adgang til 
boligmarkedet og til sociale fællesskaber.

Målet
Vi vil medvirke til at udvikle og udbrede nye 
boformer og nye rammer for sundhed og 
fællesskaber, som fremmer livskvaliteten 
både i den tidlige og i den sene alderdom. 

Gennem tværgående samarbejder og 
eksempelprojekter vil vi skabe varige 
markedsdrevne løsninger med fokus på 
ressourcesvage ældre.

Læs mere om kampagnen og vores 
data på realdania.dk/ældre
 
Kontakt: 
Programchef Lennie Clausen
lc@realdania.dk

Projektchef Stig Hessellund
she@realdania.dk
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