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KUNGSHÖGA TRYGGHETSBOENDE

En tryggare boendeform
Mjölby kommun har tillsammans med Bostadsbola-
get skapat ett unikt boendekoncept för kommunens 
äldre invånare. Ett boende i en tryggare miljö där 
ett antal trygghetsvärdar arbetar dagtid i huset för 
att främja sociala aktiviteter. Trygghetsvärdarnas 
största roll är att, på hyresgästernas förfrågan och 
initiativ, skapa aktiviteter och andra typer av so-
ciala arrangemang för de boende i huset. Du hyr 
lägenheten som vanligt av Bostadsbolaget och till 
lägenheten hör även gemensamma samlingsytor, ett 
gemensamt spa och en bokningsbar övernattnings-
lägenhet. Kungshöga trygghetsboende består idag 
av 30 lägenheter med adress Kungshögagatan 4 och 
ytterligare 15 lägenheter med adress Dackegatan 8. 
Trygghetsboendet har ett mycket bra läge med sin 
närhet till både centrum och grönområden. Bygg-
nationen med att tillföra 24 nya lägenheter är i full 
gång och sammanlänkar Kungahöga och Dacke-
gatan 8 med varandra. Vi skapar nu ett gemensamt 
trygghetsboende med totalt 69 lägenheter.



Kungshögas nya lägenheter
Den nya husdelen byggs i tre våningsplan och innehåller 18 stycken tvåor och 6 stycken treor i olika 
storlekar och med olika utformning, vilket gör att det finns lägenheter för alla smaker och prisklasser.

Alla lägenheter är ljusa och moderna i sitt materialval med vitmålade väggar och genomgående ekpar-
kett. Ytskikten i badrummen är i kakel och klinkers och alla badrum är utrustade med dusch och hand-
dukstork. Lägenheterna har egen diskmaskin och inbyggd mikrovågsugn. Alla lägenheterna har inglasad 
balkong och extra höga fönster med karaktär. 



Exempelritning 2 rum och kök

I huset finns totalt 18 stycken 2 rum och kök med varierande storlekar, ca 44-54 kvm. Två-
orna finns på varje våningsplan och kostar ca 7000 kr per månad. Fler ritningar kan du se i 
vår separata broschyr för lägenhetsritningar på Kungshöga trygghetsboende.



Exempelritning 3 rum och kök

I huset finns totalt 6 stycken 3 rum och kök med varierande storlekar, ca 54-60 kvm. Treor-
na finns på varje våningsplan och kostar ca 8000 kr per månad. Fler ritningar kan du se i vår 
separata broschyr för lägenhetsritningar på Kungshöga trygghetsboende.



Teknisk information

Entréer och foaljé
Entréer in till byggnaden är försedda med elektroniska 
låssystem dit enbart behöriga har tillträde. Posten delas 
ut till en postbox på entreplanet dit varje lägenhet har 
ett eget, låst fack. Tidningen delas ut i en tidningshålla-
re utanför lägenhetsdörren.

Hiss
I huset kommer det att finnas en hiss och med den når 
du alla lägenheter, tvättstugan och förråd.

Gemensamma utrymmen
Från huvudentrén når man även de gemensamma 
ytorna och dagpersonalens kontor. Här finns möjlig-
het att delta i gemensamma aktiviteter och att umgås 
med dina grannar. Intill entrén finns en gemensam 
uteplats. På plan 2 finns en bokningsbar övernatt-
ningslägenhet och på plan 3 finns en lokal för rekrea-
tion med bastu och bubbelbadkar. Dessa är tillgängliga 
för alla boende inom Kungshöga Trygghetsboende. I 
källaren finns en gemensam, bokningsbar tvättstuga.

Sophantering och miljö
Hushållssoporna kastas i en molok utanför någon av 
entréerna. Gemensamt Miljöhus med kärl för källsor-
tering finns framför entrén till grannhuset (Dackega-
tan 8).

Lägenhetsförråd
Ett lägenhetsförråd finns till varje lägenhet. Dessa är 
belägna i källarplanet och kan nås med hiss. Förrådens 
storlek är ca 2 kvm.

Parkering
Kostnadsfri parkering finns i anslutning till bostaden, 
boenden tilldelas parkeringstillstånd från Bostadsbo-
laget. Ett begränsat antal garageplatser finns att hyra. 
Kösystem gäller för dessa platser. På kommunala gator 
finns parkeringsmöjligheter, lokala parkeringsföreskrif-
ter gäller där.

Internet, tv och telefoni
Samtliga lägenheter är uppkopplade till Stadsnätet med 
fiber. Basutbudet med SVT-kanaler och TV4 ingår i 
hyran. Man kan själv teckna sig för bredbandstjänster 
och fast telefoni via fiber. Uttag för vanlig fast telefon 
saknas. Vill man använda fast telefon är detta möjligt 
via IP-telefoni på fibernätet.

Värme och el
Värme och vatten ingår i hyran. Eget abonnemang 
krävs för hushållselen.
 
Kök
Köken har vita luckor med bänkskiva i laminat och 
infälld spishäll. Ugn och mikrovågsugn är inbyggda i 
högskåp. En kombinerad kyl och frys samt diskmaskin 
ingår som standard.

Badrum
Helkaklade badrum med vita väggar och grått golv. 
Här finns tvättställ med kommod, WC och duschplats 
med draperistång. Elektrisk handdukstork finns även 
i alla badrum. Förberedd plats finns för kombinerad 
maskin för tvätt- och tork. Denna maskin kan beställas 
som tillval.

Balkong
Samtliga lägenheter får en inglasad balkong med belys-
ning och eluttag.
 
Övrig information om lägenheterna
Samtliga lägenheter har genomgående ekparkett samt 
vitmålade väggar och tak. Lägenheterna har också 
extra höga fönster samt fönsterbänkar i natursten.



Så här hyr vi ut trygghetsboendelägenheter

Uthyrningen av trygghetsboende sker via vår hemsida. För att kunna anmäla intresse måste du vara 
registrerad som bostadssökande i vår trygghetsboendekö. Vi publicerar dessa lägenheter på vår hemsida 
och de finns tillgängliga för intresseanmälan under tio dagar.

Steg 1 – intresseanmälan

Uthyrningen startar minst ett halvår innan plane-
rad inflyttning. På vår hemsida finns det möjlighet 
att lämna intresse för respektive lägenhetsstorlek 
som finns i huset. När lägenheterna publicerats är 
de öppna för intresseanmälan under 10 dagar på 
vår hemsida. Förslag skickar ut precis som vanligt, 
antingen via brev eller e-post.

Steg 2 – tilldelning 

När intresseperioden är slut blir den som gjort 
intresseanmälan på tvåan, har högst poäng och 
uppfyller hyrespolicyn kontaktad av oss och får 
välja vilken av de tvåorna hen vill teckna kontrakt 
på. Därefter kontaktar vi personen med näst högst 
köpoäng och arbetar vidare på samma sätt tills alla 
tvåorna är tilldelade. Vi tilldelar treorna på exakt 
samma sätt. När kontraktet har skrivits på kan du 
börja planera för inflyttning i din nyproducerade 
lägenhet. 

För frågor, kontakta oss:

E-post: bobutik@mjolbybostad.se
Telefonnummer: 0142-854 54
Besöksadress: Burensköldsvägen 6 i Mjölby
Öppettider: Vardagar kl. 10-12 och 13-15
Besök gärna vår hemsida, www.mjolbybostad.se



Mjölby kommun växer och vi närmar oss visionen 30 000 invånare. Det byggs nya bostäder samt 
skapas nya arbetstillfällen och intresset för Bostadsbolagets 2 600 lägenheter är stort. Bostadsbola-
get erbjuder varierande boendemiljöer i flera av kommunens tätorter. Vi är en attraktiv hyresvärd 
och en aktiv fastighetsägare som genom hållbar förvaltning, renovering och nyproduktion möter 
framtidens behov och utmaningar.


