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Tryggare för 

fler i Mjölby 

Det råder full aktivitet då Bostadsbolaget 
bygger 24 nya lägenheter på ytan mellan 
Kungshögagatan 4 och Dackegatan 8. I 
oktober nästa år kommer dessa tre 
byggnader att slås samman och bli ett 
trygghetsboende med totalt 69 lägenheter. 
Här kommer det att finnas tvåor och treor 
i olika storlekar och med olika 
utformningar.  
 
Fredagen den 24 augusti höll Bostadsbolaget 
en liten smygtitt av byggandet där de boende 
tillsammans med trygghetsvärdar, press och 
politiker från kommunen fick möjlighet att 
diskutera med varandra.  
 
Bostadsbolagets VD Torbjörn Olsson 
berättade att de boende hyr sin lägenhet 
precis som vanligt men det finns generösa 
gemensamhetsutrymmen och det arbetar 
trygghetsvärdar på plats. Deras uppgift är att 
hjälpa till att främja sociala aktiviteter. Trycket 
på bra boende för äldre har ökat den sista 
tiden.  
– Bara sedan ett år tillbaka har vår kö för 
trygghetsboende gått från cirka 300 personer 
till över 500, säger Torbjörn. 
 
Kungshöga historiskt sett 
Jörgen Oskarsson, ordförande för 
Bostadsbolagets styrelse, berättade vidare om 
äldreboendets historia. När Kungshöga stod 
nytt på 1950-talet var det ett modernt boende 
med toalett inomhus. Redan några årtionden 
senare kändes det omodernt med gemensam  

Bostadsbolagets VD Torbjörn Olsson presenterar det unika med 
Kungshöga trygghetsboende 

 
 
toalett i korridoren. Dagens variant av 
pensionärshem är just ett trygghetsboende 
och det känns bra att Mjölby ligger i framkant 
och är med och bygger.  
 
Framtidens boende 
Omsorgs- och socialförvaltningens 
ordförande Anna Johansson pratade om det 
unika med trygghetsboende och hur 
diskussionerna mellan Bostadsbolaget och 
kommunen har gått. Sedan Burenskölds 
trygghetsboende invigdes 2011 har man 
förstått att intresset är stort.  
– Det är ett fantastiskt koncept där de boende 
har sina egna lägenheter men tack vare 
boendets gemensamma lokaler och värdar på 
plats kan man umgås och ”hänga” hos 
varandra. Fler trygghetsboenden är på gång i 
kommunen, säger Anna. 
 

Våren 2017 slogs Kungshöga trygghetsboende ihop med det 

tidigare 55+ boende på Dackegatan till ett och samma 

trygghetsboende. I slutet av förra året revs det gamla 

mittenpartiet (som tidigare band samman dessa hus) och 

uppbyggnationen av ett nytt hus inleddes. Allt beräknas vara 

klart under nästa år och inflyttning väntas bli i oktober 2019. 


