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Realdania er en 
forening
Eksisteret siden 2000
støttet omkring end 3200 projekter over hele 
landet 
bidraget gennem årerne - ca. 17 mia. 



     

Vores 
mission
Vi skaber livskvalitet for alle 
gennem det byggede miljø
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…………..det byggede miljø omfatter alle 
menneskeskabte, fysiske anlæg, for eksempel 
bygninger og bygningsanlæg, byer og byrum, 
parker, haver og kulturlandskaber .... 

………….Indsamle og formidle viden 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Realdanias mission er at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. Det vil sige, at vi støtter projekter, der på forskellig vis forbedrer livet i husene og mellem husene, i by og på land. ‘Det byggede miljø’ omfatter 1) byen og byens rum, 2) byggebranchen og 3) de gamle bygninger med stor kulturværdi. Det kan altså handle om alt fra arkitekturen på et enkelt hus til den overordnede planlægning af bydele eller af hele byer



     

Vores seks filantropiske mål

Oplægsholder
Præsentationsnoter
De seks mål afspejler globale, som nationale udfordringer, hvor det byggede miljø spiller en rolle



     



Rum og fællesskaber 
for ældre 

Initiativ

• Ensomhed



     

Rum og fællesskaber 
for ældre 
– hvad ved vi ? 
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Vi bliver flere seniorer /ældre

1/4
af danskerne vil være + 65 år i 
2040 - i alt ca. 1,5 mio. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin4OOd2I_ZAhWNhaYKHRr-C-UQjRwIBw&url=https://www.mja.dk/artikel/peter-og-puks-krlighedtil-det-eksklusive-natteliv&psig=AOvVaw3E5Hennse9s7-Rs8UNoHwJ&ust=1517951507048418


     

Ensomhed
Ca. 104.000 ældre føler sig ufrivilligt ensomme 
– og tallet vokser

 rammer særligt de økonomisk svage

 rammer kvinder og mænd lige ofte

 rammer lige mange i byerne og på landet

 kan have negative helbredsmæssig effekter

Udfordring 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der er ligeså mange ensomme i byerne som på landetKvinder og mænd er lige ensommeEnsomhed rammer særligt de økonomisk svage (9,4% af ældre med god økonomi er ensomme, mens 39,8% af ældre med dårlig økonomi er ensomme).Langvarig ensomhed øger risikoen for blandt andet forhøjet blodtryk, søvnforstyrrelser og depressionRegner man antallet af ældre som er ”periodevis ensomme”, så er tallet over 100.000 ensomme ældre (2016 tal)



     

Fællesskaber
- Relationer  

Undersøgelse fra SFI (VIVE) 
konkluderer at:  
… beboere i bofællesskaber oplever højere 
livskvalitet  

…har meget tættere naborelationer og har 
meget færre karakteristika, der tyder på 
social eksklusion. 
(såsom mangel på socialt netværk, mangel på 
nabokontakt, lavere aktivitetsniveau).” 

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
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Markedet for bofællesskaber

 Der findes ca. 250-300 
seniorbofællesskaber, svarende til ca. 
7.000 boligenheder. 

 Aktuelt står ca. 8.400 personer på 
venteliste til de eksisterende 
seniorbofællesskaber.

 61,3% seniorbofællesskaber har i de 
seneste to år oplevet en fremgang på 
deres venteliste. 

 8% af alle ældre har et ønske om at flytte 
i seniorbofællesskab – svarende til ca. 
80.000 personer. (indenfor de næste 5 år)
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Opførelse af seniorbofællesskaber 1987-2016

Efterspørgslen stiger, men 
markedet er gået i stå



     

Realdania indsats 
Initiativet/Kampagnen med fire hovedgreb

 Partnerskaber med private developere

 Samarbejder med almene boligselskaber

 BL og Landsbyggefonden om Sociale Renoveringer

 Oplysnings/mediekampagne om seniorbofællesskaber

www.tredjealder.dk Lejligheder finansieret 
af private investorer

Fællesarealer med-
finansieret af Realdania

- Udviklingsmidler 
- Anlægsmidler til fællesarealer 
- Evaluering / undersøge/ følge 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Stimulere markedet gennem partnerskaber med private developereEtablere eksempelbyggeri baseret på helhedsorienteret modelprogramEtablere samarbejder med almene boligselskaberØge kendskab og efterspørgsel for seniorbofællesskaber
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Hverdag/‘fest-fællesskab’
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Koncept
- Aalborg Ø
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Sociale Renoveringer





Spørgsmål E mel@realdania.dk, 
M 4048 9410

@MetteElf
@realdaniadk

https://twitter.com/
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