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En miljøproblematikk å ta fatt i
«Førti år etter at Romaklubbens ‹Limits to Growth› ble avfeid som dommedags
profeti, er det få som bestrider at voldsom global vekst i både befolkning, 
ressursbruk, klimagassutslipp og naturforbruk (...) må under kontroll», skriver 
Nærblikkforfatteren når han ser tilbake på CIENSuka i Oslo denne måneden.
Av Rasmus Hansson

Ikke barebare for eldre å gå ut
«Flere forteller at de ikke går ut dersom det er for glatt», skriver artikkelforfatterne 
i sin vurdering av tiltak som kan gjøre det mer attraktivt og tryggere for eldre å 
gå. Også syklister virker skremmende på eldre: «De opplever at syklistene sykler 
for fort, er uforsiktige og ikke ringer i bjella.»
Av Julie Runde Krogstad, Randi Hjorthol og Aud Tennøy
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  Av Terje Assum
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