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BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY

Mjölby kommun har en tydlig vision om att bli 30 000 invånare 2025 och vi är på god väg. Befolk-
ningen i kommunen växer, det skapas nya arbetstillfällen och det byggs nya bostäder.  

Bostadsbolaget är ett allmännyttigt bolag som ägs av Mjölby kommun. Vi har ca 2600 lägenhe-
ter och knappt en femtedel av kommunens invånare bort idag hos oss. Vårt syfte är att främja 
bostadsförsörjningen i Mjölby Kommun. Det innebär att vi ska erbjuda bra boendemiljöer för 
alla. I uppdraget ingår ett samhällsansvar som handlar om bland annat ett etiskt, miljömässigt 
och socialt ansvarstagande. Uppdraget ska vi klara genom att vara en attraktiv hyresvärd och en 
aktiv fastighetsägare. För att lyckas med det krävs lokal marknadskunskap, fastighetskompetens 
och kunskap om hyresgästers olika behov. 

Vår uppgift att bygga och förvalta hyresbostäder för alla står fast. Vår nyproduktion är en del i 
utvecklingen för att kommunen ska kunna nå sin vision om 30 000 invånare år 2025. De senas-
te två åren har vi tillfört 117 nya lägenheter och planerna är att vi fram till år 2022 ska ha tillfört 
ytterligare drygt 120 lägenheter till vårt bestånd.

Färdigställda projekt

• Rosenkammaren, Svartå strand i Mjölby, 56 lägenheter med inflyttning oktober respektive 
december 2017.

• Ombyggnad av lokaler, exempelvis Järnvägsgatan 2 i Mjölby, sju lägenheter med inflyttning 
december 2017, totalt elva lägenheter.

• Statsrådet, centrala Mjölby, 50 lägenheter med inflyttning maj 2019.



KUNGSHÖGA TRYGGHETSBOENDE
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 sex stycken treor i 
olika storlekar och med olika utformning, vilket gör 
att det finns lägenheter för alla smaker och prisklas-
ser.

Alla lägenheter är ljusa och moderna i sitt mate-
rialval med vitmålade väggar och genomgående 
ekparkett. Ytskikten i badrummen är i kakel och 
klinkers och alla badrum är utrustade med dusch 
och handdukstork. Lägenheterna har egen diskma-
skin och inbyggd mikrovågsugn. Alla lägenheterna 
har inglasad balkong och de extra höga fönsterna 
ger byggnaden karaktär. 

PÅGÅENDE PROJEKT- KUNGSHÖGA TRYGGHETSBOENDE



En tryggare boendeform

Mjölby kommun har tillsammans med Bostadsbolaget 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 aktivite-
ter och andra typer av sociala arrangemang för de boende i huset. 
Du hyr lägenheten som vanligt av Bostadsbolaget och till lägen-
heten hör även gemensamma samlingsytor, ett gemensamt spa 
och en bokningsbar övernattningslägenhet.

PÅGÅENDE PROJEKT - KUNGSHÖGA TRYGGHETSBOENDE



Exempelritning 3 rum och kökExempelritning 2 rum och kök

2 rum och kök

I huset finns totalt 18 stycken 2 rum och kök med 
varierande storlekar, ca 44-54 kvm. Tvåorna finns på 
varje våningsplan och kostar ca 7000 kr per månad. 

3 rum och kök

I huset finns totalt sex stycken 3 rum och kök med 
varierande storlekar, ca 54-60 kvm. Treorna finns på 
varje våningsplan och kostar ca 8000 kr per månad. 

PÅGÅENDE PROJEKT- KUNGSHÖGA TRYGGHETSBOENDE



PÅGÅENDE PROJEKT - VIFOLKA TRYGGHETSBOENDE

VIFOLKA TRYGGHETSBOENDE
I anslutning till nuvarande Vifolkagården i Man-
torp bygger Bostadsbolaget ett trygghetsboende. 
Byggnaden utförs i två plan med 28 lägenheter 
samt gemensamhets- och personalutrymmen 
på cirka 225 m2. Markarbeten beräknas kunna 
starta i juni 2019 med inflyttning i december 
2020. Uthyrningsprocessen beräknas starta runt 
årsskiftet 2019/2010.

Lägenhetsfördelningen ser i dagsläget ut enligt 
följande:
• Sex stycken 1 rok på 45-47 kvadratmeter
• Fyra stycken 1 rok med sovalkov på 53 kva-

dratmeter
• 15 stycken 2 rok på 50-66 kvadratmeter
• Tre stycken 3 rok på 59-67 kvadratmeter.



PLANERADE PROJEKT

MANTORP - KRISTALLKRONAN
Detaljplanen för området där Bostadsbola-
get planerar att bygga fem stycken trevå-
ningshus beräknas vara klar under somma-
ren 2019 och därefter räknar vi med att vi 
kan söka bygglov. Här planerar vi för drygt 
70 nya lägenheter med inflyttning 2022. 

FORTSATTA PLANER…
Mjölby kommun har en vision att bli 30 000 invånare till år 2025 och Bostadsbolaget gör sitt bästa för 
att bidra till den visionen. Det pågår ständigt diskussioner om hur vi kan skapa nya lägenheter både på 
redan befintliga platser och helt nya. Här kan du läsa om vad vi planerar för just nu.



SKÄNNINGE - VALLEN
I maj 2019 köpte Bostadsbolaget fastigheten 
i där Konsum tidigare låg. Tomten ligger med 
anslutning till våra områden Vallen och Ro-
senlund i centrala Skänninge. Här kommer vi 
till en början att erbjuda parkeringsmöjligheter 
och på sikt planerar vi för att bygga nya bostä-
der i flerfamiljshus med hiss.

MJÖLBY - SVARTÅ STRAND DEL 2
Mjölby kommun planerar en fortsättning 
på bebyggelsen längs med Svartån – Svartå 
strand. Bostadsbolagets nyproduktion Rosen-
kammaren, Kyrkogatan 15 A och B, var med 
i starten i den första etappen och blir det en 
fortsättning är Bostadsbolaget intresserade 
av ytterligare nyproduktioner. I kommunens 
planer finns tankar om ytterligare 900 bostä-
der på Svartå strand. 

PLANERADE PROJEKT



STÅR DU I VÅR BOSTADSKÖ?
Är du intresserad av att hyra en lägenhet av 
oss? Du kan på egen hand ställa dig i vår 
bostadskö via vår hemsida mjolbybostad.se. 
Önskar du hjälp med registreringen kan du be-
söka bobutiken som finns på vårt huvudkon-
tor, Burensköldsvägen 6 i Mjölby. Det går även 
bra att ringa oss på telefonnummer 0142-854 
54 eller mejla oss på bobutik@mjolbybostad.
se för kontakt. Våra öppettider är måndag till 
fredag kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

SÖDRA FALL - MANTORP 
Här planerar Mjölby kommun för 
bostadsbebyggelse som kommer 
att bestå av blandade hustyper med 
både villor, radhus och flerbostads-
hus om maximalt fyra våningar. 
Den tänkta bebyggelsen innehåller 
totalt ca 400 bostäder inom områ-
det. På en av tomterna planerar vi 
för att bygga radhusliknande lägen-
heter i två plan och med uteplats på 
en av tomterna. 

PLANERADE PROJEKT



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.


