
TENDENS  En voksende skare 
af seniorer har de seneste år 
taget et hop fra villa til lejlig-
hed, viser nye tal fra home. 

Ejendomsmæglerkæden 
har talt op, hvor mange ejer-
lejligheder der er overtaget af 
købere over 65 år. De seneste 
to år er cirka hver 10. ejerlejlig-

hed solgt til seniorer, og det er 
op mod dobbelt så mange som 
for fem-ti år siden, viser tallene 
fra home.

”Vi tror, at vi kun har set 
starten på tendensen. Vi lever 
længere, og pensionisterne 
bliver mere og mere mobile 
og friske på alle måder. Det 

er vores forventning, at vi vil 
se en fortsat stigende grup-
pe af ’unge’ ældre, der sæl-
ger villaen og tager et ekstra 
hop på boligmarkedet i for-
hold til tidligere,” siger Mads 
Ellegaard i home og fremhæ-
ver, at der er fl ere ting, der 
går igen i deres motivation 
for at fl ytte:

”De fl ytter typisk fra deres 
villa for at få mindre vedlige-
holdelse og lavere udgifter til 
varme, el og boligskatter. Og 
de søger lejligheder med ele-
vator, altan og parkering. Det 
er vigtigt for deres mobilitet 
og frihed.” 

Ofte er det nyere eller 
nybyggede lejligheder, der 

lever op til seniorernes behov. 
Nogle vælger at fl ytte tættere 
på deres børn og børnebørn, 
andre bliver i nærområdet, 
hvis de kan fi nde egnede boli-
ger. Og mange vil bruge fri-
heden til at dyrke fritidsinte-
resser, kultur, venner og rejse, 
som de har lyst.

Flere vil skifte
Boligforsker Morten Skak fra 
Center for Boligforskning ved 
Syddansk Universitetscenter 
forventer også, at fl ere ældre 
skifter parcelhuset ud med en 
ejerlejlighed.

”Der bliver fl ere pensioni-
ster, så alene det vil øge efter-
spørgslen på ejerboliger. Men 

samtidig har de det bedre i 
længere tid, så fl ere danner 
par igen, hvis deres partner 
dør. Dermed har de ressour-
cerne til at købe en mindre og 
lettere bolig i stedet for at måt-
te fl ytte i lejebolig, når de ikke 
længere orker at vedligehol-

de deres hus. Vi ved, at pensi-
onistpar er meget mere tilbø-
jelige til at købe en ejerbolig, 
når de sælger deres hus,” siger 
Morten Skak til Morgenavisen 
Jyllands-Posten.
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FLERE OVER 60 ÅR BOR I EJERLEJLIGHED
7.200 fl ere danskere over 60 år bor i ejerlejlighed i forhold til i 
2010, viser tal fra Danmarks Statistik. Det svarer til en stigning på 
15 %. 
I samme periode er befolkningen over 60 år ’kun’ vokset med 7 %. 
I alt 55.000 af dem over 60 år bor nu i ejerlejlighed.
Befolkningen over 60 år vokser med 21 % frem mod 2024.
Kilde: Danmarks Statistik (tal) og home (beregning). 

FAKTA

SUNDHED  Klinik V.I.B.E i Frede-
ricia er nu klar med foredrag 
og workshops med udgangs-
punkt i "Farvernes Fantasti-
ske Univers". Der er tale om en 
indre rejse til større selvindsigt 
og forståelse. 

Vibeke Sandbæk, indeha-
ver af Klinik V.I.B.E., har lært at 
bruge farvernes terapeutiske 
effekt.

"Jeg er vild af begejstring for 

denne gratis gave, som univer-
set har skænket os," lyder det 
fra behandleren, der forkla-
rer, at farver er elektromagne-
tiske bølger eller lyspartikler, 
som enten vores hud eller øjne 
opfanger som impulser.

"Meget kort fortalt, så sen-
des disse impulser til nogle 
centre i hjernen, som så - så at 
sige - farver vores reaktion på 
selve farven. Det betyder, at en 

given farve blandt andet kan 
påvirke vores velbefi ndende 
ved at virke beroligende, hæve 
adrenalin og tempo, give over-
blik og optimisme - ja, i det 
hele taget præge vores humør. 
Det er da fantastisk," konstate-
rer Vibeke Sandbæk.

Farvehealing er klinikkens 
nye behandlingstilbud.

"Jeg guider - uanset om det 
handler om et fysisk eller følel-

sesmæssigt problem - kunden 
ind i sin krop, hvor vi sammen 
kommer i kontakt med den 
underliggende besked, der har 
forvoldt problematikken. De 
farver, kroppen har brug for 
til at heale med, fremkommer 
sjælen selv med - vi ved nemlig 
instinktivt godt, hvad der skal 
til for at selv-hele. Det fantasti-
ske er også, at vores hjerne er 
ligeglad med, om den fysisk 
bliver udsat for farver eller om 
det blot er noget vi tænker eller 
visualiserer. Tankens kraft er så 
stærk, at vi kan udføre mirakler 
med den," lyder det fra Vibeke 
Sandbæk.

Høre nærmere om farvernes 
univers på info@klinikvibe.dk 
eller 40915612.

Tag på en rejse i 
farvernes univers

Vibeke Sandbæk er nu klar til at holde foredrag og workshops om farvernes 
univers. Arkivfoto: Lars Saugbjerg

Flere seniorer tager 
elevatoren hjem
Pensionister fl ytter i stigende grad fra vil-
laen og i lejlighed, viser nye tal

Ring gerne for yderligere information:

ABC-Service • Egtved ApS
v/Birte Bøtcher • Mølkærvej 12 • Ødsted • 7100 Vejle

Tlf. 75 55 13 61 • Mobil 40 45 13 61
birte@abcservice-egtved.dk • www.abcservice-egtved.dk

F O R Å R S T I L B U D
ABC-SERVICE er i forårshumør

TID TIL FORÅRSRENGØRING, LAD ABC-SERVICE HJÆLPE TIL. 

6 timers rengøring, men betal KUN for 5 timer. 
1 time gratis rengøring v/køb af 6 sammenhængende timer. 

Tilbud gældende til og med 15.maj 2015 

• Alm. Rengøring
• Hovedrengøring
• Støvsugning af møbler 
 - madrasser m.m.
• Rengøring af køleskab, 
 afrime fryser, rense ovn.
• Oprydning/ køre affald bort.
Vi medbringer alt hvad der skal 
buges af div. rengøringsmidler, 
klude m.m.

Birte Bøtcher kommer gerne på 
besøg til en uforpligtende snak om, 
hvilken hjælp der er brug for, og 
hvordan hjælpen kan tilrettelægges 
i forhold til ønsker og behov.
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Telefontid mellem kl. 8-9

ronn@personlig-vaekst.dk

www.neurofeedback-ronn.dk
Tlf. 23 23 86 06

Neurofeedback
✓ Træningstilbud til
 mennesker med ADD/ADHD

✓ Koncentration besvær

✓ Søvnbesvær

✓ Angst stress tankemylder

Med neurofeedback trænes hjernens evne til selvregulering. Hjernen stimuleres bl.a. ved 
hjælp af billeder og lyde i form af computerspil eller fi lm.
Neurofeedback har vist en mærkbar effekt på bla. mennesker der lider af ADHD, ADD,  
Autisme, vådligger, personer med indlæringsvanskeligheder, angst og misbrug, personer 
der lider af hovedpine/migræne anfald, stress og uro. 
Men også til personer der ønsker større koncentration, bedre søvn eller mere overskud.

Læs mere info på min hjemmeside eller ring for en uforpligtende samtale.


