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Ældrerådet i 
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8260 Viby J 

 

 
Ældrerådets høringssvar til: 
 
Forslag til Planstrategi 2019-2050 og Debatoplæg til temaplaner 

 
Ældrerådet har modtaget forslag til Planstrategi 2019-2050 og Debatoplæg om 3 temaplaner: 

• Landskabet i Aarhus 
• Naturen i Aarhus 
• Et grønnere Aarhus med mere blåt 

 
Ældrerådet ser med stor interesse på, at der gennemføres ”klog vækst” frem mod 2050. Det er 
meget formålstjenligt, at der arbejdes med FN’s verdensmål, hvor de kan anvendes. Her lægger 
Ældrerådet særlig vægt på, at der arbejdes med ”Sundhed og Trivsel” gennem plant liv, øget 
livsglæde gennem natur, dyr på plejehjemmene og rehabilitering i byparker, således at der 
lægges vægt på tilgængelighed for alle. 

 
Ældrerådet finder det også relevant, at man løbende tilpasser med klimaindsatser til grøn og 
bæredygtig energi og mindre ulighed gennem boligsociale helhedsplaner, frivillige fællesskaber 
og partnerskaber med civilsamfundet. 

 
Ældrerådet hæfter sig meget ved, at der planlægges arealer til alle boligtyper. Det er vigtigt, at 
der er et udbud i alle bomuligheder og i alle prisklasser. Ældrerådet finder det vigtigt, at strategi 
og planlægning tager højde for reserverede arealer til seniorbofællesskaber. Disse efterspørges 
af flere og flere borgere, og de skal planlægges af både byen og interesserede borgere allerede 
i 50 årsalderen, idet man ikke kan henvises eller visiteres til disse. 

 
Ældrerådet finder det vigtigt, at planstrategien fokuserer på en grønnere kommune med mere 
blåt. Her indtænkes bl.a. flere vindmøller og flere solenergianlæg og elbiler. Vigtigt er det også, 
at der indtænkes spildevand, overfladevand samt grundvand og forebyggelse mod 
oversvømmelse og erosion. 

 
Med venlig hilsen, 

 
Jan Radzewicz       Carsten Petersen 
Formand      Formand for Ældrerådets  
       Bolig og Arbejdsmarkedsudvalg 
 

WWW.aeldreraadaarhus.dk 
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