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BO BEKVÄMT HEMMA
EN BOENDEGUIDE FÖR NYA BEHOV

Boendealternativ  
för dig över 50
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När något beskrivs som tillgängligt i den här 
guiden betyder det att du kan ta dig fram med 
rollator – att det är tillräckliga passagemått 
och svängrum, och inga eller små nivåskill-
nader/låga trösklar. 

Vidare att tunga dörrar till viktiga funktioner 
såsom tvättstuga har dörröppnare. Kriterier 
som är uppfyllda men inte överallt i fastig- 
heten noteras med en stjärna, (delvis).

T-märkta lägenheter är sådana som ligger 
på markplan eller som är utrustade med 
hiss samt har funktionella och lättillgängliga 
badrum. 

Kriterier för  
att bo bekvämt 
För varje boendealternativ i den här guiden finns information om  
boendet och kriterier för bekvämt boende. Då kan du själv bedöma 
vad du prioriterar. Utgångspunkten har varit att ta med kvaliteter 
som underlättar vardagen när man blir äldre. 
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T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet *
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✗  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✗  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✗  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✓  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  100 m 
  Kollektivtrafik  50 m
  Flexlinje  0 m
  Bibliotek  3 000 m
  Café /restaurang  100 m
  Vårdcentral  2 000 m
  * Finns delvis

✓	Finns
✓* Finns delvis
✗	Finns ej/ej aktuellt

Söker du en T-märkt lägenhet? På Boplats 
webbplats kan du på sidan ”Sök Bostad”, 
under menyn ”Typ av lägenhet”, välja  

”Tillgänglighetsmärkt” för att se vad som 
finns ledigt just nu. 

T-märkning

Innehåll
En publikation  

från Senior Göteborg

Redaktörer:  
Ulrika Cedervall och 

Marianne Hermansson
Skribenter:  

Sanna Persson och 
Ulf Roosvald

Produktion:  
Rubrik AB

Foto:  
Anna Sigvardsson

På omslaget:  
Birger Björklund och 

Bengt-Arne Andersson
Tryck:  

Elanders 

  En guide från 

” Vilket boende passar  
just dina behov? ”
 V i lever som vi bor. Ju äldre vi blir,  

desto bättre stämmer det. Vårt hem 
har en central plats i det dagliga  

livet. Det är en plats där allt fungerar. Det 
står för trygghet, säkerhet och glädje, men 
också för frihet. Hemmet fyller olika funk- 
tioner under livets olika skeden. 

De flesta göteborgare över 65 år bor  
i vanliga bostäder och trivs. Men många 
bor på ett sätt som inte stämmer med de 
nya behov som uppstår när vi blir äldre. 
Livskvaliteten skulle kunna vara så mycket 
bättre – god tillgänglighet, bekvämligheter 
och grannkontakter bidrar till hälsa och ett 
fortsatt aktivt liv. 

Mer och bättre information efterfrågas 
av våra invånare om vilka möjligheter som 
finns till bättre boende. Med den här guiden 

MARIANNE HERMANSSON, 
processledare, 
Senior Göteborg

MARIA MEYER-MARTINS, 
vd, Boplats Göteborg

vill vi ge dig som är över 50 en överblick av 
vilka boendealternativ som finns. 

Att få den lägenhet du önskar kan ta tid, 
så även om det inte är aktuellt att flytta än 
på ett tag behöver du agera redan nu. 

Registrera dig på Boplats i dag!

 3 Kriterier för att bo bekvämt
  Vad kan du förvänta dig av en  
  seniorlägenhet?

 4 Vilket boende passar dig?
  Vi listar de olika boendetyperna.

 6 Västra Göteborg
  I väster finns seniorbostäder både som  
  hyres- och bostadsrätt.

 15 Flexlinjen
  Ta hjälp av Göteborgs Stads  
  resinstruktörer.

 16 Centrum
  I centrala Göteborg ligger senior- 
  bostäderna i flerbostadshus.

 25 Fixartjänst
  Stadens fixare hjälper dig i hemmet.

 26 Hisingen
  Här finns flerbostadshus och  
  trygghetsboende för 70+.

 41 Smarta prylar hjälper dig
  Kom till en av stadens inspirations-  
  miljöer.

 42 Nordöstra Göteborg
  Här finns både senior- och  
  trygghetsboende.

 50 Att tänka på innan flytten
  Vad ska man egentligen tänka på  
  när man letar ny bostad?

FO
TO

: A
N

N
A 

SI
G

VA
R

D
SS

O
N



 BO BEKVÄMT HEMMA | 54 | BO BEKVÄMT HEMMA 

Seniorboende
– bekvämt boende för vuxna

 Består av vanliga lägenheter där man 
måste ha en viss ålder för att kunna hyra eller 
köpa. En vanlig nedre ålder är 55 år. En övre 
åldersgräns för att få flytta in förekommer. 

 Ofta god tillgänglighet som låga trösklar, 
rymlig hiss, funktionella badrum, gemensam-
hetslokal och nära till service och kollektiv-
trafik.

  Finns både som hyres- och bostadsrätter.

Gemenskapsboende
– en blandning av alla åldrar

 Ett flerfamiljshus med gott om 
gemensamma utrymmen där de boende 
kan laga mat och äta tillsammans, odla 
sina intressen och umgås.

 Lägenheterna är ofta lite mindre än 
normalstorlek.

 Finns både för alla åldrar och för  
människor ”i andra halvan av livet”.

 Bygger på kollektivtanken – alla 
hjälps åt för att utforma miljön och  
boendekulturen, man tar ofta delat 
ansvar för skötsel av huset. 

 Finns som hyresrätt,  kooperativ 
hyresrätt och bostadsrätt.

Trygghetsboende
  – för 70-plussare

 Ny boendeform som är på väg att 
etableras i Göteborg.

 För dig som är över 70 år och vill bo 
i vanlig lägenhet, men med större ge-
menskap och trygghet. 

 Finns som hyresrätt och bostads-
rätt, i befintliga bostadsområden och 
i nybyggda. 

 God fysisk tillgänglighet i bostaden, 
entrén och utanför huset. 

 Tillgång till gemensam lokal och 
trygghetsvärd.

 Drivs av fastighetsägare som 
uppfyller särskilda krav som Göte-
borgs Stad ställer på trygghetsvärd 
och gemensam lokal, eftersom staden 
subventionerar denna service.

Nya boendeformerSmarta prylar
Flexlinjen

Bättre hem på äldre dar»Här bor folk i alla åldrar, från unga till en granne som är 92.« BIRGER BJÖRKLUND,  GEMENSKAPSBOENDE I MAJORNA  

 +
  RÅD, TIPS OCH INSPIRATION 

 BO BEKVÄMT HEMMA

I Bo Bekvämt Hemma - Magasinet hittar du inspirerande  
reportage, tips på hur du kan förbättra ditt hem och information 
om stadens olika tjänster. Du hittar magasinet på stadsdelarnas 
medborgarkontor, bibliotek , inspirationsmiljöer, stadens 
träffpunkter samt på Boplats Göteborg.

Trygghetsboende, seniorboende, gemenskapsboende – eller bara 
en nyproducerad, välplanerad lägenhet? Att hålla isär begreppen 
kan vara svårt. Vi hjälper dig på vägen.

Vilken boendetyp
passar just dig?
TEXT: ULF ROOSVALD | BILD: RUBRIK/ SHUTTERSTOCK

 
MISSA  
INTE!

BO BEKVÄMT HEMMA
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Margit Lundgren, boende på Sjöbackevägen, påtar i trädgården. 

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar * 
✓  Funktionellt trapphus * 
✓  Jämn och bländfri belysning *
✗  Tillgänglig entré
✗  Tillgänglig avfallshantering
✗  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats *
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö * 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  2 000 m 
  Kollektivtrafik  400 m
  Flexlinje  0 m
  Bibliotek  9 000 m
  Café/restaurang  1 000 m
  Vårdcentral  2 000 m
  * Finns delvis

VÄSTRA GÖTEBORG | SJÖBACKEVÄGEN | BOSTADSRÄTT

På Sjöbackevägen finns 26 seniorlägenheter i tvåplanshus 
med hiss. Lägenheterna byggdes 1999 av en privat  
bostadsrättsförening och såldes som 55+bostäder.

1

Seniorboende

Västra Göteborg
Västra Göteborg erbjuder det mesta. Både salta bad och insjöar, 
grön områden och köpcentra. Här finns seniorbostäder både som 
hyresrätt och bostadsrätt, i flerbostadshus och enplanshus.

Lägenheterna är i olika storlekar; 
tvåor, treor och fyror. De flesta har 
inglasade balkonger. Det finns ett 
gemensamhetsrum i varje trappupp-
gång och egen p-plats utanför knuten.

De boende har en hel del aktiviteter 
tillsammans; bokklubb, pub, mid- 
sommarfirande och grillparty i lust-
huset på gården samt årlig kräftskiva, 
glöggparty, nyår och påskfest i ett av 

gemensamhetsrummen. I området 
ligger en idrottshall och vid Billdals 
centrum finns café och butiker. 

Tomten är plan och angränsar till 
ett kuperat närområde. Ett par håll-
platser bort ligger Billdals Park.

Bostäderna säljs på  
den öppna marknaden.

Opaltorget

Sisjöns
Friluftsområde

Frölunda Torg

Askims Torg

Brottkärr
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 1. Sjöbackevägen  
 2. Kofferdalsvägen
 3. Åkereds Skolväg
 4. Önneredsvägen
 5. Gnistgatan
 6. Frölunda Kyrkogata
 7. Näsetvägen/Korsåsgatan
 8. Toftaåsgatan (Ingår ej i guiden)
 9. Johanneshus (Ingår ej i guiden)
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T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✗  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✗  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✗  Tittöga eller videotelefon 
✗  Sittplats i anslutning till entré
✗  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  2 500 m 
  Kollektivtrafik  800 m
  Flexlinje  0 m
  Bibliotek  6 500 m
  Café/restaurang  1 500 m
  Vårdcentral  2 500 m
  * Finns delvis

Ruth Funkqvist tillsammans med dottern Gaby Dahlberg.

I slutet av 90-talet byggde Egnahemsbolaget det lilla  
området vid Kofferdalsvägen. Husen såldes som  
55+ bostäder och en bostadsrättsförening bildades.  
Här finns tvåor, treor och fyror – alla med altan.

De 19 enplanshusen ligger grupp-
erade runt en gemensam gård med 
grillplats och utemöbler som används 
flitigt under sommarkvällarna. I när-
heten av bostäderna kommer ett gym 
att byggas. Till varje hus hör förråd 
vid entrén samt p-plats. Flexlinjen 

stannar i området. Det är cirka 200 
meter till havet med båthamnar och 
det populära promenadstråket på 
Säröbanans gamla banvall.

Bostäderna säljs på  
den öppna marknaden.

VÄSTRA GÖTEBORG | KOFFERDALSVÄGEN | BOSTADSRÄTT

Askim 2

Seniorboende

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✗  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✗  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✗  Mötesplats utomhus
✗  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning *
✗  Tittöga eller videotelefon 
✗  Sittplats i anslutning till entré
✗  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  100 m 
  Kollektivtrafik  50 m
  Flexlinje  0 m
  Bibliotek  3 000 m
  Café/restaurang  100 m
  Vårdcentral  2 000 m
  * Finns delvis

Edith och Roy 
Ericsson trivs 
på Åkereds 
Skolväg.

15

Brf Åkereds Skolväg är ett 55+ boende med 20 enplans- 
lägenheter som finns i tvåor, treor och fyror. Två av  
lägenheterna är fristående och övriga ligger i längor.  
Husen byggdes 2004.

Samtliga lägenheter har förråd, tvätt-
maskin och torktumlare i badrum-
met, två uteplatser, bredband samt 
möjlighet att hyra garage med förråd 
eller p-plats.

Här är grannsämjan god och van-
ligtvis anordnas årligen tre gemen-
samma aktiviteter. Området ligger 
precis intill Välens naturreservat där 

man kan njuta av härliga promenad-
er i havsnära miljö. Flera badplatser 
finns också relativt nära, samt fisk-
butik, mataffär, frisör, blomsterhall 
och goda bussförbindelser med  
Frölunda Torg. 

Bostäderna säljs på  
den öppna marknaden.

VÄSTRA GÖTEBORG | ÅKEREDS SKOLVÄG | BOSTADSRÄTT

Näset 3

Seniorboende
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T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum *

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✗  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats *
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✗  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon * 
✗  Sittplats i anslutning till entré
✗  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  1 500 m 
  Kollektivtrafik  100 m
  Flexlinje  50 m
  Bibliotek  2 500 m
  Café/restaurang  1 500 m
  Vårdcentral  1 500 m
  * Finns delvis

Lägenheterna varierar i storlek från 
tvåor på 65,5 m² till fyror på 87,5 m² 
och är grupperade i sju parhus med 
fristående förråd och egen tvättstuga, 
samt två fyrbostadshus med gemen-
sam tvättstuga. 

Alla bostäder ligger i markplan,  
har täppa och avskärmad uteplats 
samt bredband. De gemensamma 
ytorna sköter man tillsammans där 
var och en ansvarar för ett område. 

Boendet drivs av en privat bostads-
rättsförening som bildades 2007. Till 
varje bostad hör en carport och några 
har byggt om dessa till garage. 

Snett över gatan ligger pizzeria, 
blomsteraffär, godisaffär och friser-
salong. Flexlinjen kör in på gården 
och bussen stannar alldeles utanför.

Bostäderna säljs på  
den öppna marknaden.

Jan och Lisbeth 
Öhman njuter 
av solen på 
verandan.

15

Inom Önnereds Ängs bostadsrättsförening finns  
22 bostäder som byggdes av Egnahemsbolaget 1991.

VÄSTRA GÖTEBORG | ÖNNEREDSVÄGEN | BOSTADSRÄTT

Önnered 
Seniorboende

4

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus * 
✗  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré *
✓  Tillgänglig avfallshantering *
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✓  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning *
✓  Tittöga eller videotelefon * 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✗  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  2 000 m 
  Kollektivtrafik  500 m
  Flexlinje  0 m
  Bibliotek  2 000 m
  Café/restaurang  2 000 m
  Vårdcentral  2 000 m
  * Finns delvis

Birgit Holm, Majlis Carlsson och Katarina Westling umgås i hammocken.

Boendet som byggdes 1963 ägs av  
Robert Dicksons stiftelse. De 40  
lägenheterna är 37–42 m² med pen-
try. Det finns ett antal gemensamma 
utrymmen i bottenvåningen samt två 
gästrum. Parkeringsmöjligheter finns 
utanför huset.

Hyresgästerna har även tillgång till 
trädgård med utemöbler där man kan 
grilla, spela boule eller bara umgås.

Flexlinjen stannar utanför dörren. 
Det är nära till Frölunda torg med 

stort utbud av vård, butiker och mat-
ställen. 

Bostäderna förmedlas av stiftelsen. 
Anmälan görs via hemsidan 
www.robertdicksons.se. Det går 
också bra att ringa 031-81 11 44.

I det stora, gemensamma köket bakar de boende bullar, 
syltar och saftar. Två dagar i veckan finns även personal på 
plats i expeditionen. 

VÄSTRA GÖTEBORG | GNISTGATAN 5 | HYRESRÄTT

Frölunda 5

Seniorboende
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T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning *
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✓  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning *
✓  Tittöga eller videotelefon * 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✗  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  2 000 m 
  Kollektivtrafik  500 m
  Flexlinje  0 m
  Bibliotek  2 000 m
  Café/restaurang  2 000 m
  Vårdcentral  2 000 m
  * Finns delvis

Så här planeras lägenheterna på Gnistgatan 7 att se ut .

5

På Gnistgatan 7 i Järnbrott byggs under vintern 2014
38 seniorlägenheter på 1 till 2 rum och kök.

Alla lägenheter har balkong eller 
uteplats och är utrustade med tvätt-
maskin samt torktumlare. Hyresgäst-
erna har även tillgång till gemen-
samhetslokalerna i den intilliggande 
fastigheten på Gnistgatan 5. Där finns 
stora gemensamma ytor i källarplan 
som bland annat inrymmer matsal, 
storkök, bibliotek, allrum och gym, 
där de boende kan mötas för valfria 

aktiviteter. Ansökan sker via stiftel-
sens hemsida www.robertdicksons.se. 
Har man inte tillgång till dator kan 
man ringa Robert Dicksons expedi-
tion på 031-81 11 44 och beställa en 
anmälningsblankett.

Preliminär inflyttning är  
beräknad till den 1 februari 2015.

VÄSTRA GÖTEBORG | GNISTGATAN 7 | HYRESRÄTT

Frölunda 
Seniorboende

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar * 
✗  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats *
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✗  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  500 m 
  Kollektivtrafik  200 m
  Flexlinje  0 m
  Bibliotek  1 500 m
  Café/restaurang  1 500 m
  Vårdcentral  1 800 m
  * Finns delvis

Roy Svensson, Birgitta Karlsson, Bertil Johansson och Bosse Karlsson spelar boule, ofta i tvåmannalag.

Poseidon har 98 seniorlägenheter i varierande storlek i 
Frölunda kyrkby. Området som byggdes 1996 ligger på en 
höjd i närheten av Frölunda torg med sitt stora service- 
utbud.
Husen är i två plan utan hiss. Hälften 
av lägenheterna ligger i markplan 
och är T-märkta. Varje lägenhet har 
tvättmaskin och torktumlare. 

Här finns gym, bastu, varmmangel, 
boulebana, grillplats, gemensam träd-
gård och strövstigar. Varje lägenhet 
har en egen p-plats. Bredband finns. 
Den sociala gemenskapen är stor i och 

med en aktiv gårdsförening som gör 
olika saker tillsammans varje vecka. 
Husvärden är snabbt på plats om de 
boende behöver hjälp med något. 
Flexlinjen stannar i området. 

Bostäderna förmedlas  
via Boplats Göteborg.

Frölunda 
VÄSTRA GÖTEBORG | FRÖLUNDA KYRKOGATA | HYRESRÄTT

6

Seniorboende
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Göran Norrby, 
boende i Ängås.

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar * 
✓  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré *
✗  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats *
✓  Tillgängligt förråd * 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✗  Mötesplats utomhus
✗  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✗  Tydlig skyltning
✗  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré *
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  100 m 
  Kollektivtrafik  100 m
  Flexlinje  50 m
  Bibliotek  1 200 m
  Café/restaurang  800 m
  Vårdcentral  1 000 m
  * Finns delvis

8

I Ängås byggde Egnahemsbolaget 19 seniorhus år 2011 för 
55+. Området har lågfartsgator och parkering intill husen.
I närheten finns idrottsplatsen Välen och ett café med butik. 
På cykelavstånd finns både salta bad och Frölunda Torg.

Husen har hög standard med ekpar-
kett i alla rum och klinker i entré, 
badrum/tvättstuga och gäst-wc. Golv-
värme (fjärrvärme) finns i hela huset, 
badrummet är helkaklat och har 
förhöjd wc-stol. Bredband finns.

I sovrummet finns stor garderob 
med skjutdörrar och huset har ett 
stort förråd. Det finns uteplats med 

sol hela dagen både vid entrén och i 
anslutning till vardagsrummen. Alla 
bostäder är treor, många med öppen 
planlösning mellan vardagsrum och 
kök. Ytan är 82–84 m².

Bostäderna säljs på  
den öppna marknaden.

VÄSTRA GÖTEBORG | NÄSETVÄGEN /KORSÅSGATAN | BOSTADSRÄTT

Frölunda 7

Res tryggt med Flexlinjen

Sedan Ingrid Jeltin började åka med Flexlinjen är det inte längre något 
problem att uträtta ärenden och ta sig till nära och kära på egen hand. 

– Föraren hjälper mig ombord på bussen och är så trevlig, säger hon.

 F  lexlinjen är en del av kollektivtrafiken och finns i  
Göteborgs alla stadsdelar. Med Flexlinjen kan du 
komma närmare ditt resmål än med vanlig kollektiv-

trafik eftersom den mindre bussen även kan köra i områden 
där vanliga bussar inte är tillåtna. 

Ingrid Jeltin är 81 år och bor i Västra Frölunda. Från 
hemmet tar det en stund för henne att gå till närmsta 
hållplats, och med en rollator kan det bli extra svårt. För 
två år sedan började hon därför åka med Flexlinjen två 
dagar i veckan. Oftast reser hon till Frölunda Kulturhus 
och därifrån kan hon enkelt ta sig vidare till vårdcentral, 
bibliotek och butiker.

– Utan Flexlinjen skulle jag ha svårt att komma av och 
på bussen med min rollator, säger Ingrid.

Flexlinjebussen är liten men rymlig och här du har alltid 
en garanterad sittplats. Bussen kör hela vägen fram och 
föraren hjälper dig ombord med eventuellt bagage, roll-
ator eller annat. 

FÖR ATT KUNNA åka med Flexlinjen behöver man anmäla 
sig som resenär. Det kan man antingen göra genom att 
kontakta kundservice på telefon 031-41 95 52 eller genom 
att anmäla sig på Göteborgs Stads hemsida, och tjänsten 
är öppen för alla. 

Efter att man anmält sig går det bra att börja boka 
resor. Har man rätt till färdtjänst så behöver man inte 
anmäla sig först utan kan boka resa direkt. Det är även 
möjligt att få ett telefonsamtal med en resepåminnelse  

samt att boka sina resor med en knapptelefon. Att åka 
med Flexlinjen ska vara enkelt. Är man ändå osäker kan 
man ta hjälp av Göteborgs Stads resinstruktörer. Line 
Steffensen är en av dem. Hennes uppgift är att stötta  
ovana resenärer att ta steget ut i kollektivtrafiken, att 
svara på frågor om resor, komma med tips och råd och 
även följa med som stöd när det är dags att ge sig ut. 

– Det ger mycket frihet att inte vara beroende av barn, 
barnbarn och bekanta för att kunna förflytta sig och jag 
tycker att det är viktigt att man ger sig själv olika alter-
nativ. All reseträning är individuell eftersom alla har olika 
behov, säger Line. 

Att få hjälp av en resinstruktör kostar ingenting och alla 
resor man gör tillsammans med en resinstruktör är gratis. 
Det finns 25 olika flexlinjer i staden, 19 kör på vardagar 
och sex på lördagarna. På de små bussarna har du möjlig-
het att ta med dig sällskap, rollator, rullstol, barnvagn 
eller stort bagage, så länge du säger till i förväg.

– Jag är väldigt positiv till Flexlinjen. Man får hjälp med 
att ta sig ombord och föraren är alltid väldigt hjälpsam 
och trevlig, säger Ingrid.

ATT ÅKA MED Flexlinjen kostar lika mycket som att resa 
med övrig kollektivtrafik i Göteborg och du betalar med 
Västtrafiks färdbevis. 

Har du färdtjänst och Västtrafiks seniorkort reser du 
gratis med Flexlinjen vissa tider på dygnet och har även 
möjlighet att ta med dig en gratis medresenär. l

TEXT: SANNA PERSSON | BILD: ANNA SIGVARDSSON

SÅ BOKAR DU

Resa med Flexlinjen 

 För bokning via beställnings-
centralen ring 031-41 96 90.

 Kontakta kundservice på  
031-41 95 52 eller på  
kundservice@fardtjansten.
goteborg.se

 Kontakta resinstruktörerna på 
telefon 031-41 96 60. Berätta vad 
du behöver hjälp med. Resinstruk-
törerna nås säkrast måndag till 
torsdag, klockan 09.00–11.00.
 
 Eller besök oss på:  
www.goteborg.se/flexlinjen

Seniorboende

LINE STEFFENSEN

En av Göteborgs 
Stads res- 

instruktörer.
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 1 Guldheden 

Hyresgästerna har en egen förening 
som är viktig för gemenskapen  
i huset. Föreningen ordnar fester och 
tillställningar. Här finns också en stor 
rekreationsavdelning, hobbyrum och 
bibliotek. 

Det finns tvättmaskin och tork-
tumlare till varje lägenhet och garage 
under huset med hiss direkt upp till 

våningsplanen. Här finns även en 
gästlägenhet att hyra för övernatt-
ande gäster. Poseidons husvärdar har 
kontor tvärs över gatan. Bredband 
finns. Flexlinjen stannar utanför 
liksom buss och spårvagn. 

Bostäderna förmedlas  
via Boplats Göteborg.

Allardhuset, som stod klart 1992, ligger vid spårvagnens 
ändhållplats i södra Guldheden. Här har Poseidon  
47 lägenheter med balkong.

CENTRUM | DR ALLARDS GATA 49 – 51 | HYRESRÄTT

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✗  Inga eller låga trösklar 
✗  Funktionellt trapphus 
✗  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✗  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✗  Tillgänglig balkong/uteplats
✗  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  500 m 
  Kollektivtrafik  50 m
  Flexlinje  0 m
  Bibliotek  500 m
  Café/restaurang  500 m
  Vårdcentral  1 500 m
  * Finns delvis

Seniorboende

Slottsskogen
Delsjöns
Friluftsområde

Domkyrkan

Olskroken

Dr Fries Torg

Chapmans Torg

Centrum
Centrum har närhet till evenemang, parker och all tänkbar  
service. Här ligger seniorbostäderna i flerbostadshus. Här finns 
seniorbostäder både som hyresrätt och bostadsrätt, två gemen-
skapsboenden och ett trygghetsboenden, allt i flerfamiljshus. 

 1. Dr Allards Gata  
 2. Liljeforsgatan
 3. Karl Johansgatan
 4. Bohusgatan
 5. Kärralundsgatan
 6. Landeribacken
 7. Moränåsen 
 8. Stabbegatan
 9. Majbacken (Ingår ej i guiden)
 10. Tornhuset (Ingår ej i guiden)
11 . Stampgatan (Ingår ej i guiden)

 4
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Mary Ek  
njuter av sol 
och grönska.
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Seniorboende

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  2 500  m 
  Kollektivtrafik  800  m
  Flexlinje  0  m
  Bibliotek  6 500  m
  Café/restaurang  1 500  m
  Vårdcentral  2 500  m
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3
Birger Björklund och Bengt-Arne Andersson gillar att ha grannar i alla åldrar.

I huset finns lobby, bibliotek, ett 
multirum för olika aktiviteter och 
Majvikens värdinna Leila, som är en 
nyckelperson för de boende. Genom 
det unika boendekonceptet erbjuder 
Bostadsbolaget ett modernt boende 
med extra satsningar på gemenskap 
och aktiviteter. 

Boendet ligger precis intill Chap-
mans torg i Majorna och består av två 

sammanhängande hus med trevliga 
innergårdar och blandade lägenhets-
storlekar, framför allt ettor och tvåor 
men även treor. Fastighetens cirka 
379 lägenheter ligger i sju plan som 
alla nås med hiss. Bredband finns.

Bostäderna förmedlas  
via Boplats Göteborg.

Gemenskapsboendet Majviken är öppet för alla åldrar och 
här samsas såväl studenter och medelålders som seniorer.

CENTRUM | KARL JOHANSGATAN 47–49 | HYRESRÄTT

Majorna 

Rune Persson 
läser gärna i 
trädgården.

I huset finns flera lokaler som inbjud-
er till gemenskap: bastu, samlingssal 
med kök, hobbylokal och två gäst-
lägenheter att hyra till låg kostnad.

Föreningen har gemensamma akti-
viteter som Oktoberfest, grillfester, 
modevisningar, föreläsningar, städ- 
dagar, trädgårdsarbete, 11-kaffe med 
mera. Hemtjänsten har sin lokal  

i närheten. Där är det även matserve-
ring. De boende ska vara mellan 50 
och 73 år vid inflyttning. Flexlinjen 
stannar utanför, p-plats och bredband 
finns. 

Bostäderna säljs på  
den öppna marknaden.

Seniorboendet på Liljeforsgatan byggdes av HSB 1991. Här 
finns 43 lägenheter: hälften tvåor och hälften treor samt en 
etta. En del av lägenheterna har inglasad balkong.

CENTRUM | LILJEFORSGATAN 28 | BOSTADSRÄTT

Johanneberg 

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar * 
✗  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✗  Tillgänglig balkong/uteplats
✗  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✓  Personal/Trygghetsvärd
✗  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  300 m 
  Kollektivtrafik  0 m
  Flexlinje  20 m
  Bibliotek  300 m
  Café/restaurang  0 m
  Vårdcentral  1 000 m
  * Finns delvis

Gemenskapsboende



Seniorboende
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3

Mona Grüner 
visar linedance.

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum *

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✗  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  1 200  m 
  Kollektivtrafik  50  m
  Flexlinje  300  m
  Bibliotek 2 000  m
  Café/restaurang  1 200  m
  Vårdcentral  1 300  m
  * Finns delvis

Trygghetsboende

Samtliga lägenheter har två balkonger 
och lägenheterna i markplan har två 
uteplatser. Garage finns under huset 
med hiss till samtliga våningsplan. 
Husen byggdes av Seniorgården 
2006–2007 och är i dagsläget ett  
50+ boende, med goda förutsättning-
ar för rörelsehindrade. 

Varje hus har nio bostäder mellan 
95 m² och 130 m². Lägenheterna är 
ljusa och de flesta har öppen planlös-

ning med kök och vardagsrum i ett. 
Entréerna nås från en gemensam 
gård. Bredband finns. Gemensam-
hetslokal saknas men man gör ändå 
saker tillsammans. 

Området, nära både park och  
Delsjöterrängen, är lugnt och ligger 
nära stan. 

Bostäderna säljs på  
den öppna marknaden.

Villa Kärralund är två stora stadsvillor i funkisstil med stora 
balkonger. Till de övre hör takterrasser i söderläge.

CENTRUM | KÄRRALUNDSGATAN 8 & 10 | BOSTADSRÄTT

Örgryte 

Bostadsbolagets första trygghets-
boende finns på Öster om Heden i 
centrala Göteborg. Här kan äldre 
hyresgäster välja att bo kvar hemma 
längre tack vare trygghetsskapande 
åtgärder, som bland annat god till-
gänglighet i såväl lägenheter som i 
husets allmänna utrymmen. 

Här finns även en trygghetsvärd 
som stöder hyresgästerna med deras 

önskemål och fungerar som samord-
nare av allt från musikunderhållning 
och qigong till gemensamma sopp-
luncher. Kvarteret omfattar cirka 500 
lägenheter och trygghetsboendet har 
plats för ett femtiotal hyresgäster över 
70 år. Bredband finns.

Bostäderna förmedlas 
via Boplats Göteborg.

I Trygghetsboendet på Bohusgatan 3 har hyresgästerna 
tillgång till en gemensamhetslokal med plats för måltider, 
samvaro, hobby och rekreation.

CENTRUM | ÖSTER OM HEDEN – BOHUSGATAN 3 | HYRESRÄTT

4 Heden 

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar * 
✓  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré *
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✓  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr * 

SERVICE
  Matbutik  20  m 
  Kollektivtrafik  100  m
  Flexlinje  0  m
  Bibliotek  750  m
  Café /restaurang  50  m
  Vårdcentral  700  m
  * Finns delvis
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I mysiga Bagaregården, bland landshövdingehus och villor, 
har Seniorgården 47 nybyggda bostadsrätter för vuxna.

6 Bagaregården 
CENTRUM | LANDERIBACKEN | BOSTADSRÄTT

Bostäderna, som är från två till fyra 
rum och kök, ryms i fyra mindre fler-
bostadshus med tre till fyra våningar. 
Tröskelfria golv, halksäkra våtutrym-
men och lättöppnade fönster är några 
kvaliteter som ökar tillgängligheten. 
Här kan man även ansluta sig till 
Seniorgårdens boförmåner. 

Badrum är utrustat med tvätt-
maskin och torktumlare och vardags-
rummen ligger i hörnläge i anslutning 

till en balkong eller uteplats. Det finns 
bredband och även tillgång till över-
nattningslägenhet.

Du bor nära kommunikationer, 
naturområden, kulturhuset Kåken 
och Olskrokens centrum med all 
tänkbar service.

Bostäderna säljs på
den öppna marknaden.

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  1 200  m 
  Kollektivtrafik  250  m
  Flexlinje  110  m
  Bibliotek  650  m
  Café /restaurang  400  m
  Vårdcentral  1 500  m
  * Finns delvis

Seniorboende
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T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus * 
✓  Jämn och bländfri belysning *
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✗  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✗  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✗  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  300 m 
  Kollektivtrafik  50 m
  Flexlinje  50 m
  Bibliotek  600 m
  Café/restaurang  50 m
  Vårdcentral  1 600 m
  *Finns delvis

Här finns 46 bostäder: två ettor,  
resten tvåor och treor samt två gäst- 
lägenheter. Övriga gemensamma ytor 
är en stor och en liten samlingssal, 
”snickarboa”, bastu och flera uteplat-
ser. Bredband finns. 

De boende anordnar gemensamma  
fester ett par gånger per år och spelar 
bridge varje vecka. Det finns ett fullt 
utrustat kök till den stora samlings-

salen med servis till de 50-tal perso-
ner som salen rymmer. Flexlinjen, 
busshållplats och restaurang finns 
alldeles i närheten. I bottenplanet  
ligger en förskola. Boendet är öppet 
för dig som är 50+.

Bostäderna säljs på  
den öppna marknaden.

Moränåsen, byggt 1989 av HSB, består av två samman-
byggda huskroppar på sex våningar med garage under och 
hiss som går från garageplan upp till översta våningen.

CENTRUM | MORÄNÅSEN | BOSTADSRÄTT

Strömmensberg 
Seniorboende

  Sivan Bergenstein och Bengt Olausson, båda med i styrelsen.

I Bagaregården 
kopplar många 
av de boende av 
på balkongen.



24 | BO BEKVÄMT HEMMA 

Det här seniorboendet ligger nära både serviceutbud och 
Delsjöreservatet med vandringsleder, motionsspår och 
badsjön Härlanda tjärn.

8 Björkekärr 

Heidi Pietrek 
trivs bra på 
Stabbegatan 2. 

Mellan skogsdungarna ligger huset 
som byggdes 1991 och ägs av Familje-
bostäder. Här finns 44 lägenheter, de 
flesta tvåor, men även treor och ett 
par fyror.

Samtliga lägenheter har bredband 
och hyresgästerna har tillgång till 
källargarage eller p-plats ute. Det går 
snabbt att ta sig till centrala Göteborg 

och även i närområdet finns det ett 
bra utbud av närservice på Stabbe-
torget och Trätorget: alltifrån pizzeria 
till apotek och vårdcentral. Flexlinjen 
och bussen stannar precis utanför 
dörren.

 
Bostäderna förmedlas  
via Boplats Göteborg.

CENTRUM | STABBEGATAN 2 | HYRESRÄTT

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning *
✓  Tittöga eller videotelefon * 
✓  Sittplats i anslutning till entré *
✓  Säkerhetsdörr * 

SERVICE
  Matbutik  100 m 
  Kollektivtrafik  50 m
  Flexlinje  0 m
  Bibliotek  3 000 m
  Café/restaurang  100 m
  Vårdcentral  50 m
  * Finns delvis

Seniorboende

KORT OM

Fixartjänst

 Fixartjänsten finns till för dig 
över 67 år som vill ha hjälp med  
praktiska saker i hemmet.

 Fixartjänsten är gratis, finns i alla 
stadsdelar och syftar till att förhin-
dra fall och olyckor i hemmet.

 För att komma i kontakt med rätt 
fixare, besök www.goteborg.se/ 
fixartjanst eller ring Kontaktcenter 
på 031-365 00 00 och be om att bli 
kopplad till fixartjänsten i just din 
stadsdel. 

Pontus Ennerfelt åker  
dagligen runt i områdena  
Älvsborg, Tynnered och Södra 
skärgården och hjälper äldre 
med olika sysslor.
 
Vad innebär ditt jobb?

– Mitt jobb går ut på att hjälpa till med 
praktiska saker i hemmet som kan inne-
bära en risk om man utför dem själv. Men 
utöver det informerar jag också om andra 
verksamheter i staden, som till exempel 
var man hittar närmsta Träffpunkt, hur 
man kan få hjälp av hemtjänsten och hur 
man kan göra sitt hem säkrare.

Vad brukar du få hjälpa till med?
– Det vanligaste folk ber mig om är att 

byta glödlampor, lysrör, gardiner, batt-
erier i brandvarnaren och att ta fram och 
sätta tillbaka trädgårdsmöbler. Särskilt 
runt vår och jul ringer det extra mycket, 
då vill många ha hjälp med att plocka 
fram saker från förråd, vind och källare.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Jag tycker att alla hembesök är roliga 

och annorlunda på sitt sätt. Det är kul att 
träffa folk och ett mycket varierande jobb 
där det gäller för mig att vara praktisk 
och uppmärksam på att se saker som kan 
åtgärdas för att hemmet ska bli säkrare 
för de boende. l
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I Styrfarten finns det gott om organiserade och spontana 
aktiviteter i de gemensamma utrymmena. Alltifrån ett 
inglasat tornrum med utsikt över Göta Älv, till motionshall 
med bastu och IT-rum. 

Rikshem driver 55+ konceptet BoViva 
på Norra Älvstranden. Här finns 96 
lägenheter på två respektive tre rum 
och kök nära kajkanten. Alla lägen-
heter har stora balkonger. Bredband 
finns. P-plats finns i källargarage. 

Boviva arbetar för att få en bland-
ning av hyresgäster när det gäller 
ålder och lust att delta i aktiviteter. 

En friskvårdskonsulent och en frisk-
vårdssköterska är knutna till huset 
vissa dagar i veckan. En värdinna 
finns på plats på vardagar. För denna 
merservice betalar man 1 300–1 500 
kronor per månad. 

Vill du bo här ring BoViva  
på telefon 031-14 45 00. 

HISINGEN | STYRFARTEN 2 A –E | HYRESRÄTT

 1 Eriksberg 

Torslanda

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning *
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering *
✓  Tillgänglig tvättstuga * 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats *
✓  Tillgängligt förråd * 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus *
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✓  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  150 m 
  Kollektivtrafik  200 m
  Flexlinje  0 m
  Bibliotek  2 000 m
  Café/restaurang  150 m
  Vårdcentral  1 000 m
  * Finns delvis

Seniorboende

Hisingen
Hisingen bjuder på både landsbygd, industrier, hav och  
stadskvarter med köpcentra. Här finns flerbostadshus och  
trygghetsboende för 55+. Dessutom finns trygghetsboende för 70+.

Backaplan
Svarte Mosse

Arendal

Tuve Torg

Hisingsparken

Ramberget

 2 1

 3
 5

 8  9

 12 10

 11
 13

 14

 4

 6

 7
 1. Styrfarten  
 2. Sjöporten
 3. Gamla Flygplatsvägen
 4. Vårvädersgatan
 5. Blidvädersgatan
 6. Friskväderstorget
 7. Stackmolnsgatan
 8. Virvelvindsgatan
 9. Hisingsgatan /Hallegatan
 10. Ljusglimten
 11. Glöstorpsvägen
 12. Tångens By
 13. Lilla Brunnehagsvägen
 14. Brunstorps By

  Lisbeth Årsbog, hyresgäst och Margareta Stranne, värdinna.
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Seniorboende

3
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 Renate Hartung på sin terrass på Gamla Flygplatsvägen.Så här planeras BRF Sjöportens bostäder att se ut .

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  200 m 
  Kollektivtrafik  100 m
  Flexlinje  0 m
  Bibliotek  500 m
  Café /restaurang  80 m
  Vårdcentral  100 m

Trygghetsboende

Du bor och sköter dig själv precis som 
i en vanlig lägenhet, men har möjlig-
het att dra nytta av husets trygghets-
värdinna, aktiviteter och gemensam 
samlingslokal. 

Samtliga 18 lägenheter har god till-
gänglighet. Inom 50 meters avstånd 
finns parkering och inom kort även 
en ny kyrka i Svenska kyrkans regi. 
Mycket nära boendet finns även 

stormarknad, ett flertal restauranger, 
småbutiker, konditori, fiskaffär, 
kulturhuset Vingen och ett nyöppnat 
resecentrum, dit expressbussarna 
når på nylagd väg. Lägenheterna har 
bredband.

Bostäderna förmedlas  
via Boplats Göteborg.

Bo tryggt och bekvämt i moderna ljusa hyreslägenheter 
med balkong eller uteplats alldeles intill Amhult centrum.

HISINGEN | GAMLA FLYGPLATSVÄGEN 25–27 | HYRESRÄTT

Torslanda 

Sjöporten blir ett sex våningar högt 
tegelhus med skarpa vinklar, ut-
blickar mot älven och en behaglig 
gårdsmiljö i söderläge, granne med 
kajpromenaden. Från Sjöporten har 
man också nära till service, kommu-
nikationer och grönområden. 

Alla lägenheter får egen balkong 
eller uteplats i söder- eller västerläge 
samt tillgång till gemensamhetslokal 
och bokningsbart övernattningsrum 

för att hysa långväga gäster. I lägen-
heterna finns goda förvaringsmöjlig-
heter, tvättmaskin och torktumlare. 
Bredband, digital-tv och IP-telefoni 
finns.  

Bostäderna säljs av Seniorgården. 
Kontakta Marianne Guregård på 
0722-00 75 70. Tillträde är  
planerat till vår/höst 2015.

I en kulturhistorisk varvsmiljö på Eriksberg bygger  
Seniorgården 52 lägenheter om 2 till 4 rum och kök.

HISINGEN | SJÖPORTEN | BOSTADSRÄTT

Eriksberg 

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering *
✗  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong /uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✓  Personal /Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  150 m 
  Kollektivtrafik  200 m
  Flexlinje  0 m
  Bibliotek  150 m
  Café /restaurang  150 m
  Vårdcentral  450 m
  * Finns delvis

2
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Seniorboende
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Biskopsgården 4

Ruth Sjöberg 
och Sven 
Carling spelar 
bingo.

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✗  Funktionellt trapphus 
✗  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats *
✗  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✓  Personal/Trygghetsvärd
✗  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr * 

SERVICE
  Matbutik  200 m 
  Kollektivtrafik  200 m
  Flexlinje  0 m
  Bibliotek  200 m
  Café /restaurang  200 m
  Vårdcentral  200 m
  * Finns delvis

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet *
✗  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✗  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning *
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✗  Tillgänglig balkong/uteplats
✗  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning *
✓  Tittöga eller videotelefon * 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr * 

SERVICE
  Matbutik  100 m 
  Kollektivtrafik  200 m
  Flexlinje  0 m
  Bibliotek  100 m
  Café /restaurang  100 m
  Vårdcentral  200 m
  * Finns delvis

De flesta lägenheterna är ettor och 
tvåor med stora ytor och öppningar 
som gör dem anpassade för äldres  
behov, som till exempel stora bad-
rum.

I dag är 45 lägenheter så kallade 
trygghetsboenden, utrustade med 
elektroniskt tittöga och spisvakt. 

I bottenvåningen finns en Träff-
punkt och dagcentralen Monsunen 
där man kan äta lunch och delta i en 

mängd olika aktiviteter – alltifrån 
dans till kurser. Huset ligger nära 
Vårväderstorget med matbutik, gym, 
apotek, tandläkare, vårdcentral med 
mera. Precis intill torget stannar 
spårvagnen. Flexlinjen kör ända fram 
till porten. Bredband finns. P-platser 
finns i närheten.

 
Bostäderna förmedlas  
via Boplats Göteborg.

Vid Vårväderstorget omvandlar Bostadsbolaget  
successivt två elvavåningshus till 55+ bostäder.

I södra Biskopsgården har Poseidon 81 lägenheter som  
i första hand kommer att reserveras för 70+ hyresgäster.

HISINGEN | BLIDVÄDERSGATAN 14–20 | HYRESRÄTTHISINGEN | VÅRVÄDERSGATAN 1–3 | HYRESRÄTT
Seniorboende 
Trygghetsboende

Biskopsgården 5

Hyreshusen är ursprungligen från 
50-talet och i varje hus finns 44 tvåor 
och elva ettor. Alla lägenheter har 
stora, inglasade balkonger. 

Båda husen har gemensamhets-
lokaler och det finns flera grupper 
som samlas och har aktiviteter ihop, 
som söndagscafé, boule och fester. 
Här har du nära till matbutik, gym, 
apotek, vårdcentral, tandläkare och 

spårvagnshållplats. Flexlinjen stan-
nar även utanför dörren. P-plats och 
bredband finns. Lägenheterna är 
ordinära men tvättstuga, soprum och 
entré är anpassade för ökad tillgäng-
lighet. Utemiljön är helt ombyggd 
med planteringar och bänkar.

Bostäderna förmedlas  
via Boplats Göteborg.

 Gunnar Johansson tycker om att ta hand om blommorna i rabatten.
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Seniorboende

Biskopsgården 6

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✗  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus 
✗  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✗  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✗  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✓  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  300 m 
  Kollektivtrafik  300 m
  Flexlinje  0 m
  Bibliotek  2 000 m
  Café /restaurang  350 m
  Vårdcentral  600 m
  

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✗  Funktionellt trapphus 
✗  Jämn och bländfri belysning
✗  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✗  Tillgänglig balkong/uteplats
✗  Tillgängligt förråd 
✗  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✗  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✗  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✗  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  50  m 
  Kollektivtrafik  200  m
  Flexlinje  0  m
  Bibliotek  1 300  m
  Café /restaurang  50  m
  Vårdcentral  20  m
 Lekplatsen på 

Friskväders-
torget.

I samtliga trapphus är hissarna ut- 
rustade med fällbar pall och stöd-
handtag och bil kan köras ända fram 
till entrén. De tre husen omges av 
grönytor, gräsmattor och plante-
ringar. Området är tillgängligt med 
svaga lutningar, släta gångvägar och 
parkbänkar. 

Det finns två uteplatser med bänkar 
i både sol och skugga, där både roll-
ator eller rullstol får plats. Vill man 

kan man även besöka två utegym vid 
en av de två uteplatserna. 

I den bemannade gemensamhets- 
lokalen Stacken finns utrymme för 
samvaro och aktivitet. Här kan du 
spela bingo eller kort, delta i gympa, 
använda gymmet eller bara ta en fika 
med dina grannar. Bredband finns.

Bostäderna förmedlas  
via Boplats Göteborg.

Här finns tre sexvåningshus där trygghetsboendet  
omfattar 30 lägenheter med två till tre rum och kök,  
alla med rymlig inglasad balkong. 

Trygghetsboende

Alla lägenheter har stora badrum 
och en del andra anpassningar har 
gjorts för äldres behov. Lägenheterna 
har även små balkonger. Parkerings-
platser finns utomhus i anslutning till 
huset. 

Flexlinjen stannar vid torget och en 
bit bort, nedanför torget, ligger spår-
vagnshållplatsen. Seniorlägenheterna 
ligger nära vårdcentral, livsmedels- 

butik, pizzeria, frisör och café. Bred-
band finns. Samtliga 99 lägenheter 
hyrs idag ut som 55+ boende men på 
sikt är Poseidons ambition att ombilda 
lägenheterna till Trygghetsboende 
med en bemannad gemensamhets-
lokal. 

Bostäderna förmedlas  
via Boplats Göteborg.

Vid Friskväderstorget med service av olika slag har  
Poseidon 99 seniorlägenheter: ettor och tvåor med  
kök eller kokvrå.

HISINGEN | FRISKVÄDERSTORGET 10–12 | HYRESRÄTT

7

HISINGEN | STACKMOLNSGATAN 13–17 | HYRESRÄTT

Biskopsgården 
På Stackmolnsgatan roar sig många av de boende med curling.
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SeniorboendeSeniorboende

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✗  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✗  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✗  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✗  Tittöga eller videotelefon 
✗  Sittplats i anslutning till entré
✗  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  2 500 m 
  Kollektivtrafik  800 m
  Flexlinje  50 m
  Bibliotek  6 500 m
  Café /restaurang  1 500 m
  Vårdcentral  2 500 m

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning *
✓  Tittöga eller videotelefon * 
✓  Sittplats i anslutning till entré *
✓  Säkerhetsdörr * 

SERVICE
  Matbutik  200 m 
  Kollektivtrafik  100 m 
  Flexlinje 0 m
  Bibliotek 400 m
  Café /restaurang  50 m
  Vårdcentral  200 m
  *Finns delvis

Lägenheterna är rymliga tvåor med 
ljus planlösning. Alla trösklar är bort-
tagna, ugn finns i arbetshöjd och bad-
rummen är rymliga. Några lägenheter 
har balkong. 

Det finns en gemensam uteplats. 
Bredband finns. Flexlinjen stannar 
i närheten och det är gångavstånd 
till buss, spårvagn och Älvsnabben. 
Resvägen till centrum tar oavsett 

färdmedel bara ett par minuter. Det 
är nära till butiker och kaféer och en 
bit bort ligger Backaplan med fler 
butiker och matställen. Närområdet 
kommer successivt att utvecklas med 
fler bostäder och butiker under de 
närmaste åren.

Bostäderna förmedlas  
via Boplats Göteborg.

I ett lugnt och grönskande område vid foten av Ramberget 
och nära all service på Kvilletorget byggde Wallenstam 
tidigt på 90-talet 28 hyreslägenheter för seniorer.

HISINGEN | HISINGSGATAN 22/ HALLEGATAN 7 | HYRESRÄTT

Lägenheterna är anpassade med 
bland annat breda dörrar till badrum-
men och många av dem har inglasad 
balkong. 

Entréerna är ljusa, det är plant 
fram till hissen och samtliga lägen-
heter har bredband. Tvättstuga finns 
i markplan och Flexlinjen stannar 

utanför. På andra sidan gatan finns 
spårvagnshållplatsen och Wiesel-
grensplatsen med service, handel, 
badhus och Lundby sjukhus.  

Bostäderna förmedlas  
via Boplats Göteborg.

Med närhet till Keillers Park och några minuters promenad 
till all service vid Wieselgrensplatsen har Familjebostäder 
120 lägenheter i ett hus från 1958 – ettor, tvåor och treor.

HISINGEN | VIRVELVINDSGATAN 16 A–B | HYRESRÄTT

9 Lundby Lundby 8

Saluhallen vid 
Kvilletorget.
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SeniorboendeSeniorboende

11

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✗  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon * 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✗  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  200 m 
  Kollektivtrafik  200 m
  Flexlinje  0 m
  Bibliotek  200 m
  Café /restaurang  200 m
  Vårdcentral  200 m
  * Finns delvis

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✗  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✓  Personal/Trygghetsvärd *
✓  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  20 m 
  Kollektivtrafik  5 m
  Flexlinje 20 m
  Bibliotek  20 m
  Café /restaurang  20 m
  Vårdcentral  20 m 
  * Finns delvis

Seniorgården byggde Tuve By 1989. 
Området består av tre hus med totalt 
46 lägenheter; tvåor, treor och fyror. 
De minsta lägenheterna är på ca 
60 m². Tillsammans bildar man en 
privat bostadsrättsförening. 

Husen ligger i en lummig trädgård 
grupperade kring en infart och det 
finns p-platser på tomten. Många av 
lägenheterna har inglasad balkong 

med utsikt mot grönskan. Varje hus 
har gästrum och tvättstuga. Det är 
nära till Tuve Torg med butiker och 
annan service och till busshållplats. 

Flexlinjen stannar inne på gården. 
Kabel-tv och bredbandsmöjligheter 
finns.

Bostäderna säljs på  
den öppna marknaden.

På fredagar spelar man bridge, vissa dagar är det träff  
i Gillestugan och ibland är det fest. Under sommaren  
används den gemensamma uteplatsen flitigt.

Tuve 
HISINGEN | TUVE BY – GLÖSTORPSVÄGEN 20–24 | BOSTADSRÄTT

Så här planeras BRF Ljusglimtens bostäder att se ut .

Vid Tuve centrum planerar Bonum 
för 46 nya seniorlägenheter i välkom-
nande gårdsmiljö. Seniorlägenheterna 
är praktiska och har en extra genom-
tänkt planlösning som underlättar ett 
enkelt och bekvämt liv och även är 
anpassade för eventuella funktions-
nedsättningar. De boende delar på en 
öppen innergård där man kan mötas 
och umgås. Garage och förråd nås via  

hissen i trapphuset och bredband 
finns. Seniorlägenheterna ligger nära 
Tuve Torg med apotek, tandläkare, 
florist, frisör, vårdcentral, mataffärer 
och café. 

Lägenheterna säljs via Bonum,  
Riksbyggen, och säljstart är  
planerad till sommaren 2015.

I närheten av Tuve Torg bygger Bonum den energieffektiva 
bostadsrättföreningen Ljusglimten med totalt 46 bostäder 
på 2 till 4 rum och kök för 55+.

HISINGEN | TUVE CENTRUM – BRF LJUSGLIMTEN | BOSTADSRÄTT

Tuve 10

Husen på 
Glöstorps- 
vägen omges av 
en grönskande 
trädgård.
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SeniorboendeSeniorboende

13

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✗  Funktionellt trapphus 
✗  Jämn och bländfri belysning
✗  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✗  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✗  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✗  Tittöga eller videotelefon 
✗  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr * 

SERVICE
  Matbutik  400 m 
  Kollektivtrafik  50 m 
  Flexlinje 50 m
  Bibliotek  400 m
  Café/restaurang  400 m
  Vårdcentral  400 m
  *Finns delvis

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar * 
✗  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✗  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✗  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats *
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✗  Mötesplats utomhus
✗  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✗  Tittöga eller videotelefon 
✗  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  500 m 
  Kollektivtrafik  500 m
  Flexlinje 50 m
  Bibliotek  500 m
  Café /restaurang  500 m
  Vårdcentral  500 m
  * Finns delvis

Karl-Heinz  
Hutmacher 
plockar krus-
bär.

I husen finns det treor på 92 m² och 
fyror på 102 m², samtliga med fristå-
ende förråd och de flesta med carport.
Bostadsrättsföreningen har gemen-
samma ytor att vårda och en lokal där 
man ibland träffas för att dricka kaffe 
eller ha andra aktiviteter. 

Föreningen har också gemensam 
julfest, vår- och höststädning. Till 
husen hör en egen liten grönyta på 

framsidan och uteplats på baksidan. 
Området ligger nära Tuve Torg med 
butiker, bibliotek, post och övrig 
service. 

Flexlinjen stannar ett kvarter bort 
och den ordinarie bussen precis i 
närheten. Bredband finns. 

Bostäderna säljs på  
den öppna marknaden.

Glöstorps By byggdes av Seniorgården och de  
19 fristående husen stod inflyttningsklara 2004.

HISINGEN | GLÖSTORPS BY – LILLA BRUNNEHAGSVÄGEN | BOSTADSRÄTT

Seniorgården byggde Tångens By år 
2000. Området består av 13 mark-
lägenheter i bostadsrätt i olika stor-
lekar från två till fyra rum och kök. 

Det finns p-plats under tak i en 
länga och några har egen carport 
utanför dörren. Föreningen har 
gemensam vår- och höststädning  

med korvgrillning och de boende 
förväntas hjälpa till med praktiska 
göromål. En promenad bort ligger 
Tuve Torg med butiker och annan 
service. Flexlinjen stannar nära. 

Bostäderna säljs på  
den öppna marknaden.

På seniorboendet Tångens By har alla en trädgård på  
framsidan och en egen liten plätt på baksidan. De flesta 
vetter mot en öppen allmänning.

HISINGEN | TÅNGENS BY – TÅNGENGÅRDEN | BOSTADSRÄTT

Tuve Tuve 12
Josip och Ingela Orsulic tycker båda om att vara ute i trädgården.
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Seniorboende

Säve 14

Agneta  
Johansson  
och Thomas 
Svensson på 
lummig terrass.

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✗  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✗  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✗  Tittöga eller videotelefon 
✗  Sittplats i anslutning till entré
✗  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  500 m 
  Kollektivtrafik  300 m
  Flexlinje 0 m
  Bibliotek 8 000 m
  Café /restaurang  8 000 m
  Vårdcentral  8 000 m
  *Finns delvis

Egnahemsbolaget byggde senior- 
bostäderna i Brunstorp 1993, granne 
med åkrar och ängar. Då bildades 
även en bostadsrättsförening som 
verkar inom Riksbyggen. 

13 markplanslägenheter är avsedda 
för 55+ och enplanshusen finns i tre 
storlekar, från 67,75 till 81 m². Till 
varje bostad hör en altan och en liten 
trädgård som går runt huset. Husen 

ligger samlade runt två gemensamma 
gårdar med en lekplats. Till varje hus 
hör även en p-plats och ett garage. 
Det finns gott om besöksparkeringar. 
Omgivningen är delvis backig. Bred-
band skaffar de boende själva.

Bostäderna säljs på  
den öppna marknaden.

Här bor man i en lugn miljö med närhet till naturen.  
Grannsämjan är god och man träffas lite då och då i en  
gemensamhetslokal i området.

HISINGEN | BRUNSTORPS BY | BOSTADSRÄTT

LOTTAS BÄSTA TIPS 
Tre saker som underlättar vardagen

Färgglad kniv i lådan
BRA FÖR SYNSVAGA. I kökslådan är nästan  
alla redskap svarta, men en kniv i stark färg  
hittar man alltid. Underlättar köksarbetet för 
den med nedsatt syn.

En pall duschen
SITT SÄKERT. Fallolyckor är en stor orsak till 
skador hos äldre, och vanligaste platsen att trilla 
är i duschen. En pall att sitta på minskar risken 
betydligt.

Snyggt litet GPS-larm
HITTA HEM. Lätt att ta med sig i fickan. Hittar 
enkelt den du bryr dig om. Litet, användarvänligt 
och är dessutom snyggt.

tioner på allt från möblering och ljussätt-
ning till fiffiga redskap och verktyg, som en 
telefon med extra stora och synliga knappar 
eller en borta/hemma-knapp som stänger 
av allt från spis till lampor när du lämnar 
bostaden.

– Det bästa är när en person kommer hit 
för att lösa ett problem, och går härifrån och 
har löst tre. Vi ger lösningar till problem 
man inte visste att man hade. l

SUGEN PÅ ATT VETA MER? 
Ring kontaktcenter  

på 031-365 00 00.

 L otta Hansson är äldrekonsulent och 
fixare i Kortedala. En dag i veckan 
öppnar hon dörren för drop-in- 

besök på Kalendervägens inspirationsmiljö – 
en liten lägenhet fylld av smarta prylar som 
underlättar i hemmet. 

– Det finns mängder av smarta saker som 
kan hjälpa både unga och gamla, det gäller 
bara att känna till dem. Här finns det mesta 
samlat, och vi kan tipsa om inköpsställen, 
säger Lotta Hansson.

Inspirationsmiljöerna finns på fem platser 
i Göteborg och är öppna för alla som är 
intresserade. Här kan man få rekommenda-

Kom till en av stadens fem inspirationsmiljöer och upptäck smarta 
prylar som kan göra vardagen enklare. Här får du möjlighet att 
testa olika lösningar som passar just dig och dina behov. 

Smarta prylar som 
hjälper dig i hemmet

LOTTA HANSSON

Äldrekonsulent och 
fixare i Kortedala.

 INSPIRATIONSMILJÖER 
  Här hittar du oss 

 Lundby, Wieselgrensgatan 11.

 Västra Göteborg och Askim- 
Frölunda-Högsbo, Valthornsgatan 13.

 Centrum, Karl Gustavsgatan 65. 

 Örgryte-Härlanda, Kaggeledsgatan 36. 

 Östra Göteborg, Halvsekelsgatan 36.

TEXT: SANNA PERSSON | BILD: RUBRIK 
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Fem trappuppgångar och ett senior-
hus längre bort på samma gata är 
reserverade för hyresgäster över 55 år. 
Alla fem trapphus har en liten lokal för 
gemensamma aktiviteter och senior-
husets lägenheter har en större lokal 
i bottenvåningen som fungerar som 
mötesplats för samtliga seniorer  
i Gårdsten.

 Utanför porten finns sittgrupper 
och fina planteringar. Hyresgästerna 
har även tillgång till gemensam bastu. 
Tre av trapphusen och Seniorhuset 

ligger alldeles vid Gårdstens centrum, 
nära till serviceutbud, busshållplats 
och Flexlinjen som stannar precis 
utanför bostäderna.

Lägenheterna är inte speciellt 
anpassade för seniorer men ligger i 
egna trapphus med hiss. Här finns 
alltifrån ettor till fyror. Det finns även 
tillgång till p-plats och bredband.

Bostäderna söks via Gårdstens- 
bostäder, telefon 031- 332 60 00  
eller via Boplats Göteborg.

Med vidsträckt utsikt över östra Gårdsten ligger  
Muskotgatan. Husen, som nyligen byggdes om, ägs av 
Gårdstensbostäder och byggdes på 1970-talet. 

NORDÖSTRA GÖTEBORG | MUSKOTGATAN | HYRESRÄTT

Gårdsten Centrum

Kviberg

Bergsjön Centrum

Kortedala Torg

Lärjeåns dalgång

Angered Centrum T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✗  Funktionellt trapphus 
✗  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✗  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats *
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö * 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✗  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  200 m 
  Kollektivtrafik  100 m
  Flexlinje 25 m
  Bibliotek  2 500 m
  Café /restaurang  200 m
  Vårdcentral  2 500 m
  *Finns delvis

Gårdsten  1

Nordöstra Göteborg
Nordöstra Göteborg har internationell kultur, badsjön Bergsjön 
och fina naturområden som Vättlefjäll och Lärjeån. Här finns både 
senior- och trygghetsboenden.

 5

 3

 1

 6

 4

 2 Seniorboende

Kalevi Vimpari och Adel Shawesh spelar pingis i Seniorhuset,  
dit många  av de boende går för att aktivera sig.

 1. Muskotgatan 
 2. Akaciagården
 3. Hammarkulletorget
 4. Eriksbo Västergärde
 5. Teleskopgatan
 6. Kalendervägen

Seniorhusets 
gemensamhets-
lokal har blivit 
ett ”vardagsrum” 
för seniorer i 
Gårdsten.



I det finska seniorboendet Akaciagården finns en gemen-
samhetslokal för aktiviteter av olika slag – bastu, en stor 
tvättstuga i markplan och en vävstuga i källaren.
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SeniorboendeSeniorboende

32

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✗  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✗  Inga eller låga trösklar 
✗  Funktionellt trapphus 
✗  Jämn och bländfri belysning
✗  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✗  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd * 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✓  Personal/Trygghetsvärd
✗  Tydlig skyltning
✗  Tittöga eller videotelefon 
✗  Sittplats i anslutning till entré
✗  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  400  m 
  Kollektivtrafik  50  m
  Flexlinje 25  m
  Bibliotek  3 000  m
  Café /restaurang  400  m
  Vårdcentral  3 000  m
  * Finns delvis

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum *

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar * 
✓  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats *
✓  Tillgängligt förråd * 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  3000  m 
  Kollektivtrafik  300  m
  Flexlinje 50 m
  Bibliotek  300  m
  Café/restaurang  300  m
  Vårdcentral  2500  m
  * Finns delvis

Huset, som byggdes på 70-talet, är 
nyrenoverat och rymmer elva ettor på 
43–46 m², 43 tvåor på 65 m² samt 43 
treor med en yta på 81 m². Det är plan 
mark i närområdet och gångavstånd 
till service och pizzeria på torget. 

I anslutning till äldreboendet 
Hammarhus, biblioteket och bad-
huset med gym sker det en hel del 
aktiviteter. Här finns det även många 

föreningar som erbjuder kulturell och 
social verksamhet. Med spårvagn från 
torget tar det fem minuter till all typ 
av service i Angered centrum. 

Bredband och p-plats finns och 
Flexlinjen stannar precis utanför.

Bostäderna förmedlas  
via Boplats Göteborg.

På Hammarkulletorget har Bostadsbolaget sju trapp- 
uppgångar med 97 lägenheter reserverade för seniorer. 

NORDÖSTRA GÖTEBORG | HAMMARKULLETORGET 13–19 | HYRESRÄTT

Hammarkullen 
NORDÖSTRA GÖTEBORG | AKACIAGÅRDEN | HYRESRÄTT

Gårdsten 

På Akaciagården i västra Gårdsten 
finns ett seniorboende med 47 lägen-
heter, ettor på 47 m² och tvåor på 
65 m². Här bor många finsktalande 
och seniorerna äter ofta mat tillsam-
mans. Huset, som har funnits i cirka 
40 år, ägs av Gårdstensbostäder.

 Alla lägenheterna har inglasad 
balkong – många med milsvid utsikt 
över Göta Älvdalen. Det finns bred-
band och p-plats för alla hyresgäster. 

Flexlinjen stannar utanför. Busshåll-
plats och viss service finns i närom-
rådet. I Gårdsten finns det även en 
dagcentral för finsktalande som drivs 
av föreningen Aftonstjärnan. Dag-
centralen är öppen alla vardagar. 

Bostäderna söks via Gårdstens- 
bostäder, telefon 031- 332 60 00  
eller via Boplats Göteborg.

Utanför lägen-
heterna vid 
Hammarkulle-
torget finns gott 
om trivsamma 
miljöer att träffas 
och umgås på.

Allan Johansson och Johann Breuss träffas gärna och spelar biljard i 
det populära Seniorhuset som ligger i närheten av  boendet.
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T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✓  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning
✓  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré
✗  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  100 m 
  Kollektivtrafik  100 m
  Flexlinje 50 m
  Bibliotek  1 000 m
  Café/restaurang  0 m
  Vårdcentral  4 000 m
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Bergsjön 
NORDÖSTRA GÖTEBORG | TELESKOPGATAN 16–18 | BOSTADSRÄTT

Husen uppfördes på 60-talet och 
byggdes om på 80-talet. Här finns 68 
seniorlägenheter med ett, två eller tre 
rum och kök i olika storlekar, tillgäng-
liga för personer med lättare rörelse-
problem tack vare exempelvis sänkta 
trösklar och breda dörrar. 

En del uppgångar har hiss och 
p-plats finns för alla hyresgäster. 

Samtliga lägenheter har bredband. 
I området finns livsmedelsbutik, 
café och pensionärsverksamheter. 
Flexlinjen och bussen stannar alldeles 
i närheten.

Bostäderna förmedlas  
via Boplats Göteborg.

I Eriksbo ligger Familjebostäders seniorlägenheter med 
grönområden, uteplatser och service inom räckhåll.

NORDÖSTRA GÖTEBORG | ERIKSBO VÄSTERGÄRDE 9–14 | HYRESRÄTT

Eriksbo 

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats
✓  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning *
✓  Tittöga eller videotelefon * 
✓  Sittplats i anslutning till entré *
✓  Säkerhetsdörr * 

SERVICE
  Matbutik  200 m 
  Kollektivtrafik  100 m
  Flexlinje 100 m
  Bibliotek  4 300 m
  Café /restaurang  200 m
  Vårdcentral  2 300 m
  * Finns delvis

Seniorboende

I entréplan finns lunchrestaurang, 
tvättstuga och sällskapsrum där det 
ordnas musikunderhållning. I huset 
finns även frisör, fotvård och hem-
tjänst och många av lägenheterna har 
vidsträckt utsikt över park, grönom-
råde, idrottsplats med boulebana och 
fina friluftsområden. Pensionärs-
föreningen PRO har lokaler här och 

ordnar aktiviteter fyra dagar i veckan: 
bland annat sy- och läsecirkel, bingo 
och dart. 

Bredband och p-plats finns och 
Flexlinjen stannar på gatan utanför. 

Bostäderna säljs på  
den öppna marknaden.

I ett naturskönt område i Gärdsåsdalen ligger Riksbyggens 
bostadsrättsförening. Huset byggdes 1967, renoverades 
1985–86 och omfattar 80 lägenheter på 2 till 3 rum och kök. 

4

Gemenskapsboende

Utanför seniorlägenheterna i Eriksbo finns många naturliga mötesplatser.

I huset på 
Teleskopsgatan 
finns en frisör 
som många av de 
boende väljer att 
gå till.



NORDÖSTRA GÖTEBORG | KALENDERVÄGEN 44 | HYRESRÄTT NORDÖSTRA GÖTEBORG | KALENDERVÄGEN 52 & 54 | HYRESRÄTT

I Kortedalas 50-talsbebyggelse mellan tallar och hällar 
finns ett trygghetsboende för seniorer som förvaltas av 
Familjebostäder.

På Kalendervägen 52 och 54 förvaltas lägenheterna av 
Familjebostäder och ligger i nära anslutning till en närbutik, 
blomsteraffär och bovärdskontor.

Camil Divovic, Janne Andersson och Bengt Andersson träffas varje dag och fikar. 

Kortedala Kortedala 

Sedan hösten 2014 är Kalender-
vägen 44 ett trygghetsboende med 
en gemensamhetslokal i markplan, 
vilken fungerar som en träffpunkt i 
området. Till trygghetsboendet finns 
även en värd som samordnar aktiviteter, 
håller lokalen öppen samt håller en 
levande dialog med boende i huset 
och närområdet.

P-plats finns här, liksom bredband 
till samtliga lägenheter. På Kalender-

vägen har man nära till en närbutik, 
blomsteraffär och Familjebostäders 
kundservicekontor. Det är även 
relativt nära till Kortedala torg med 
restauranger, bibliotek, bank, tand-
läkare, apotek, privatläkare, Friskis & 
Svettis med mera. Flexlinjen har två 
hållplatser i närheten.

Bostäderna förmedlas  
via Boplats Göteborg.

I Kortedalas 50-talsbebyggelse, intill 
Trygghetsboendet på Kalendervägen 
44, finns två trapphus speciellt för 
seniorer över 55. Bostäderna är anpass-
ade för lättare rörelseproblem genom 
att till exempel trösklarna är sänkta 
och dörrarna breddade. 

Det är relativt nära till Kortedala 
torg med restauranger, bibliotek, 
bank, tandläkare, apotek, privat-

läkare, Friskis & Svettis med mera. 
Lägenheterna har bredband och egen 
p-plats. 

I grannhuset finns en gemensam-
hetslokal som används för förenings-
verksamhet och aktiviteter. Flexlinjen 
har två hållplatser i närheten.

Bostäderna förmedlas  
via Boplats Göteborg.

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus 
✓  Jämn och bländfri belysning * 
✓  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering *
✓  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats *
✗  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✓  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning *
✓  Tittöga eller videotelefon 
✓  Sittplats i anslutning till entré *
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  100 m 
  Kollektivtrafik  500 m
  Flexlinje 50 m
  Bibliotek  1 000 m
  Café /restaurang  1 000 m
  Vårdcentral  1 000 m
  * Finns delvis

T-MÄRKNING
✓  Hiss/marklägenhet
✓  Funktionellt badrum

TILLGÄNGLIGHET 
✓  Inga eller låga trösklar 
✓  Funktionellt trapphus 
✗  Jämn och bländfri belysning  
✗  Tillgänglig entré
✓  Tillgänglig avfallshantering 
✗  Tillgänglig tvättstuga 
✓  Tillgänglig balkong/uteplats *
✗  Tillgängligt förråd 
✓  Tillgänglig utemiljö 

GEMENSKAP & TRYGGHET
✓  Mötesplats utomhus
✓  Gemensamhetslokal inomhus
✗  Personal/Trygghetsvärd
✓  Tydlig skyltning  *
✓  Tittöga eller videotelefon * 
✓  Sittplats i anslutning till entré  * 
✓  Säkerhetsdörr 

SERVICE
  Matbutik  100  m 
  Kollektivtrafik  500  m
  Flexlinje 50 m
  Bibliotek  1 000  m
  Café /restaurang  1 000  m
  Vårdcentral  1 000  m
  * Finns delvis

Trygghetsboende Seniorboende
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På gården träff-
as boende från 
både trygghets-
boendet och 
seniorboendet 
och umgås året 
runt.
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Att tänka på innan flytten
Vad ska man egentligen tänka på när man letar ny bostad som ska fungera när man blir gammal?  
Här får du lite tips på finesser och kvaliteter som underlättar ett enkelt boende.

Tillänglig entré
OM DU BEHÖVER använda rollator ska du kunna ta dig fram enkelt och  
smidigt. Entrén ska ha svängrum och vara utan nivåskillnader. Om dörrar 
till entré, tvättstuga och soprum är tunga är det bra om det finns dörröpp-
nare, som dessutom ska vara placerade så att de går enkelt att använda.

Inbjudande utemiljö
ALLA VILL KUNNA gå ut och njuta av grönska, frisk luft och sol. För att 
detta ska vara enkelt även när man blir gammal är det bra om området 
utanför hemmet är lättillgängligt – utan trappor, med sittvänliga bänkar 
och bra ljusmiljö.

Service
KANSKE VILL DU slippa vara beroende av bil för 
att ta dig ut. Ta en titt på vad som finns i närom-
rådet när det gäller matbutik, kollektivtrafik, 
bibliotek, kaféer, restauranger och vårdcentral 

– och fundera på vad som är viktigt för dig.

Tittöga i ytterdörren
HÖR DU TILL dem som tycker att det känns tryggt 
att se vem som kommer på besök? Lösningen 
kan vara att sätta in ett tittöga i dörren. Nuför-
tiden finns också elektroniskt tittöga med både 
bild och ljud, så att man kan prata med den som 
hälsar på.

Marklägenhet
OM DU VILL slippa krångla med trappor och hiss 
är en marklägenhet förstås att föredra. Vill du 
ändå bo på högre våningsplan – kontrollera att 
hissen är enkel att komma in i och att den har 
stödhandtag och sittmöjligheter.

TEXT: ULF ROOSVALD | BILD: ANNA SIGVARDSSON & SHUTTERSTOCK

8 BRA TIPS

KONTAKTA

Träffpunkten

 Ring Kontaktcenter på 031-365 00 00 
för att ta reda på var din närmsta Träff-
punkt ligger, och vilka aktiviteter som 
finns just där. 

 Du kan också gå in på www.goteborg.se 
och söka på ”Träffpunkter för äldre”. För 
att avgränsa din sökning kan du exempel-
vis välja stadsdel eller ålderspreferens.

Umgås på  
en Träffpunkt
TILL STANS TRÄFFPUNKTER kan du komma för 
att umgås med andra och delta i olika aktivi-
teter. 

Det finns 37 träffpunkter utspridda i 
stadens alla stadsdelar. Här erbjuds det olika 
aktiviteter som frågesport, underhållning, 
café, gymnastik, bingo, hantverk, gemensam-
ma utflykter, föreläsningar och gemensamma 
middagar. 

TRÄFFPUNKTERNA ÄR ÖPPNA för alla och det 
krävs inget beslut om bistånd från kommun-
ens handläggare.

Håll koll  
på evenemangs-
kalendern
FÖR DIG SOM är pensionär i Göteborg finns en 
mängd aktiviteter att ta del av: föreläsningar, 
konserter, teaterföreställningar, filmvisningar, 
promenader med mera. 

På Göteborgs Stads webbplats finns allt 
samlat i en gemensam evenemangskalender som 
uppdateras varje månad. Där kan du se vad som 
händer i de olika stadsdelarna och vad som 
 passar just dig. 

Kolla själv på: www.goteborg.se/
aktiviteterforaldre

Mötesplats utomhus
OM DET FINNS platser att samlas kring ökar 
chanserna att man umgås med sina grannar. 
Boulebana, utegym och sittgrupper är sådant 
som ökar trivseln och bidrar till gemenskap.

VANLIGA TANKAR

Varför flyttade du:
 63 procent valde att flytta av hälsoskäl.

 44 procent tyckte att det tidigare  
boendet inte längre passade så bra.

 22 procent tog beslutet utifrån att det  
nya boendet passade den nuvarande  
livssituationen bättre.

 12 procent ville komma närmare släkten 
och få möjlighet att umgås oftare.

 5 procent kände att de behövde mer stöd  
i vardagen och flyttade närmare sina  
anhöriga av den anledningen. 

 2 procent tyckte att det tidigare  
boendet var för dyrt.

 HUR TÄNKER 
ANDRA?

Marianne Granbom, fors-
kare vid Lunds universitet, 

har frågat ensamstående 
80–89-åringarsom redan 

valt att ta beslutet att  
byta bostad.

Rymligt badrum
BADRUMMET SKA GE möjlighet till en öppen 
duschplats med stödhandtag. Helst ska det 
också finnas utrymme för en pall eller stol att 
sitta på – duschen är den plats där flesta av 
fallolyckorna i hemmet inträffar.

Bra belysning 
NÄR VI BLIR äldre försämras synen – ett van-
ligt problem är att äldre blir känsligare för 
bländning. En jämn och bländfri belysning 
i allmänna utrymmen gör det möjligt för alla 
att använda sig av ledstänger, porttelefoner, 
informationstavlor med mera. 



 
Från annons till  
bostadskontrakt
Göteborg har ingen bostadskö. I stället söker du 
lediga bostäder – hos allmännyttan och privata 
värdar på Boplats Göteborg.

HALLÅ DÄR... 
Mats Ekblad, informatör 
på Boplats Göteborg. 

Hur går det till egentligen?
– Boplats.se är en webbplats där allmänna  

bostadsbolag och privata hyresvärdar  
annonserar sina lediga lägenheter. Alla som 
har registrerat sig och betalat en årlig avgift 
på hundra kronor kan ansöka om lägenhet.

Hur registrerar man sig?
– På boplats.se fyller man i ett formulär där 

man skapar sin egen profil och anger vilken 
typ av lägenheter man är intresserad av. Man 
kan också prenumerera på lediga lägenheter 
via e-post. 

Hur får man en lägenhet?
– De privata värdarna har rätt att välja 

vem de vill. För allmännyttans lägenheter 
gäller att den med längst registreringstid på 
boplats.se har förtur. Man får räkna med 
åtminstone tre-fyra års kötid. Om man är 
ute efter trygghets- eller seniorboende, eller 
T-märkta lägenheter, är kötiden lång efter-
som utbudet är begränsat, så det är klokt att 
registrera sig i god tid. 

Ett tips kan vara att söka nyproducerade 
lägenheter, som ofta är smartare ritade, har 
bra tillgänglighet och är enklare att bo i än 
äldre lägenheter.

Alla är inte bekväma med att  
använda internet. Finns det  
något annat sätt?

– Naturligtvis kan man ringa oss eller  
besöka oss, så hjälper vi till. Vi finns på  
Rosenlundsplatsen 1 och har telefon- 
nummer 031-100 250. l

1 Ledig lägenhet
Hyresvärden annonserar sin lägenhet på
www.boplats.se

2 Anmäl intresse
Alla som är registrerade på Boplats Göteborg  
kan anmäla intresse för lägenheten.

3 Hyresvärden väljer
När ansökningstiden är slut gör hyresvärden  
ett urval av alla som sökt och kallar till visning.

4 Visning
Lägenheten visas. De som fortfarande är intresserade  
anmäler det via sin personliga sida på Boplats Göteborg.

5 Kontrakt 
Hyresvärden erbjuder kontrakt till en av dem som  
svarat ja.

Boplats Göteborg AB, Rosenlundsplatsen 1
Tel: 031-100 250, E-post: info@boplats.se

 
MISSA  
INTE!

SÅ FUNKAR DET

Nya boendeformerSmarta prylar
Flexlinjen

Bättre hem på äldre dar»Här bor folk i alla åldrar, från unga till en granne som är 92.« BIRGER BJÖRKLUND,  GEMENSKAPSBOENDE I MAJORNA  

 +
  RÅD, TIPS OCH INSPIRATION 

 BO BEKVÄMT HEMMA

I Bo Bekvämt Hemma - Magasinet hittar du 
inspirerande reportage, tips på hur du kan 
förbättra ditt hem och information om stadens 
olika tjänster. Du hittar magasinet på stadsde-
larnas medborgarkontor, bibliotek,  
inspirationsmiljöer, stadens Träffpunkter samt 
på Boplats Göteborg.

BO BEKVÄMT HEMMA




