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Ibland är jag 
med på aktivite-
ter, ibland inte”

  TRYGGHETSBOENDE – HYRESRÄTT MED DET LILLA EXTRA

En lägenhet i ett trygghetsboende passar dig som 
känner att du vill ha ett bekvämt och mer till-

gängligt boende. Gemensamt för våra trygghetsbo-
enden är att det alltid finns personal i husen dagtid. 
Det är dessa trygghetsvärdar som tillsammans med 
de boende arrangerar gemensamma aktiviteter. Det 
kan röra sig om att träffas i det gemensamma köket, 
åka på studiebesök eller utflykt till något intressant 
ställe eller att bara ta en fika tillsammans. 

Huvudsyftet med våra trygghetsboenden är att 
man ska man ha möjlighet att delta i gemen-

samma aktiviteter och ha en så aktiv vardag som 
man själv önskar. 

Är du intresserad av att bo på något av våra trygg-
hetsboenden rekommenderar vi dig att ställa dig i 
Bostadsbolagets kö för trygghetsboende. De enda 
kraven är att du ska ha fyllt 63 år och vara skriven

i Mjölby kommun.

Står du i vår trygghetsboendekö får du förslag, 
via mejl eller brev, när vi har något ledigt som 

passar det du söker. En intresseanmälan lämnar 
du själv via vår hemsida eller genom att kontakta 
bobutiken på Burensköldsvägen 6. Precis som 
våra övriga lägenheter, tilldelar vi trygghetslägen-
heter efter köpoäng. En dag i kön ger dig ett kö-
poäng. För att stå kvar i kön måste du uppdatera 
dig en gång om året. I dagsläget har vi en väntetid 
för en lägenhet på drygt tre år. 

Har du ett trygghetslarm eller andra tjänster 
från kommunen får du ta med dig dem till våra 
trygghetsboenden. Husdjur får det givetvis flytta 
med dig.

Bostadsbolagets trygghetsboende i Skänninge 
är Ängen på Lilla Vallgatan 3 A & B. I 

Mjölby är våra trygghetsboenden Burensköld 
på Burensköldsvägen 4 A & B, Kungshöga på 
Kungshögagatan 4 A & B & Dackegatan 8 samt 
Lejonet (trygghetsboende light) på Bockarpsvä-
gen 7. I juni 2019 börjar markarbetet i Mantorp 
där Vifolka trygghetsboende ska byggas under 
2019/2020.



I Skänninge har vi sammanlagt 22 trygghetslä-
genheter. Ängens trygghetsboende ligger centralt 

i Skänninge och har gångavstånd till mataffär. 
Under sommaren är innergården bakom huset en 
grön oas för hyresgäster som vill ta en kaffe ute i 
solen eller spela boule. 

I huset finns en stor gemensam lokal med kök. 
Där finns också ett litet bibliotek och gemensamt 
tv-rum där du kan se på film tillsammans med 
dina grannar. 

  ÄNGEN I SKÄNNINGE

Ritningarna visar exempel på hur en etta på 46 
kvadratmeter och en tvåa på 64,5 kvadrat-

meter ser ut. Månadskostnaden för en etta är cir-
ka 4.400 kr/ månad och hyran för en tvåa ligger 
på cirka 6.500 kr/månad, enligt 2019 års nivå. 



KUNGSHÖGA I MJÖLBY

Kungshöga trygghetsboende är Bostadsbola-
gets största trygghetsboende. I oktober 2019 

flyttar hyresgäster in i de 24 lägenheter som har 
byggts till. Sammanlagt kommer det inom kort att 
finnas 69 trygghetsboendelägenheter i huset.

I den sexkantiga delen (före detta restaurangen)
finns generösa gemensamhetslokaler och admi-
nistrativa utrymmen. I och med ombyggnationen 
flyttas även huvudentrén något.

På Kungshöga trygghetsboende kan du må 
gott. Här har du din egna lägenhet att rå om 

och styra i. Känner du för att umgås med andra 
över en fika eller en promenad kan du göra det. På 
andra våningen i den nybyggda delen finns ett litet 
spa med badstu och bubbelbad - bara att boka och 
använda!

Eftersom Kungshöga trygghetsboende består av 
tre olika hus (med olika adresser) ser även lägen-
heterna i respektive hus olika ut. 

På Kungshögagatan 4 B finns det 30 stycken 
tvåor på 57 kvadratmeter. Snitthyran för en 

lägenhet där är cirka 5.300 kr/månad, enligt 2019 
års nivå. 



På Dackegatan 8 finns det 15 lägenheter, elva 
treor och fyra tvåor. Tvåorna är mellan 58 - 68 

kvadratmeter stora och har en hyra på cirka 6.000 
kr/månaden. Treorna kostar cirka 7.500 kr/månad 
och är mellan 77 - 91 kvadratmeter, enligt 2019 
års nivå. 

Den nyaste delen av trygghetsboendet, på 
Kungshögagatan 4 A, består av 24 lägen-

heter - 18 stycken tvåor och sex stycken treor. 
Tvåorna är på 44-54 kvadratmeter och har en 
snitthyra på 7.000 kr/månad. Treorna är på mellan 
54 - 60 kvadratmeter och har en snitthyra på cirka 
8.000 kr/ månad, enligt 2019 års nivå. 

Här bor vi 
bekvämt”

KUNGSHÖGA I MJÖLBY



Burenskölds trygghetsboende invigdes 2011 och lig-
ger på gångavstånd från centrum och resecentrum, 

med en mataffär som närmsta granne. Runt hörnet 
ligger Zenit som är en av Mjölby kommuns träffpunk-
ter för seniorer.

Burenskölds 24 lägenheter är fördelade på 18 tvåor och 
sex ettor i varierande storlekar. I och med att huset förr 
rymde en fabrik är ingen lägenhet den andre lik - alla 
har sin charm.

På Burensköld bor du inte bara centralt du har också 
tillgång till bastu och bubbelbad. I huset finns även 

ett övernattningsrum för långväga gäster.  Precis bred-
vid det gemensamma köket finns en stor takterrass där 
solen skiner härligt under vår och sommarmånaderna. 
Förutom gemensamt kök finns även andra små rum att 
utnyttja för dig som bor i huset.  

Hyran för en tvåa på 64 kvadratmeter är cirka 6.300 
kr/månad och för en etta på 45 kvadratmeter är hyran 
cirka 4.400 kr/månad enligt 2019 års nivå.

BURENSKÖLD I MJÖLBY



En annan variant av boende med hiss och större 
tillgänglighet i lägenheten är Lejonet på Bock-

arpsvägen 7 i Mjölby. Här har Bostadsbolaget 16 
lägenheter som vi valt att kalla trygghetsboende light. 
Lägenheterna är rymliga och tröskelfria, här arbetar 
dock inga trygghetsvärdar. 

Som boende på Lejonet är man (i mån av plats) 
välkommen att medverka i de aktiviteter som 

anordnas inne på Boken, ett äldreboende i Mjölby 
kommuns regi. Lägenheterna i Lejonet ingår i Bo-
stadsbolagets kö för trygghetsboende.

Här finns både ettor, tvåor och treor. Exempelrit-
ningen visar en tvåa på 70 kvadrat som kostar cirka 
6.200 kr/månaden, enligt 2019 års nivå. 

LEJONET I MJÖLBY

Elvakaffet är 
ett måste”



MÖTESPLATSER FÖR SENIORER I KOMMUNEN

Tillsammans med Mjölby kommun kan även 
Bostadsbolaget erbjuda tre mötesplatser i 

Mjölby där alla boende som vill och är intressera-
de kan träffas. Dessa är Mötesplats Prästgårdsli-
den på Prästgårdliden 8 B, mötesplats Tunet på 
Högliden 9 och Zenit på Fabriksgatan 3 E. 

Dessa verksamheter styrs av deltagarnas intressen 
och det finns ansvarig personal från kommunen 
på plats för att samordna och hjälpa till. Aktuell 
information hittar du på Bostadsbolagets hemsida 
(mjolbybostad.se) eller Mjölby kommuns hemsida. 
(mjolby.se).

VIFOLKA I MANTORP

I anslutning till nuvarande Vifolkagården i 
Mantorp bygger Bostadsbolaget ytterligare ett 

trygghetsboende. Byggnaden utförs i två plan med 
totalt 28 lägenheter samt gemensamhets- och per-
sonalutrymmen. Uthyrningsprocessen planeras att 
kunna starta vid årsskiftet 2019/2020. Inflyttning 
beräknas till december 2020. 

Vifolka trygghetsboende kommer att bestå av sex 
stycken ettor på cirka 45-47 kvadratmeter, fyra 
stycken ettor med sovalkov på 53 kvadratmeter, 15 
stycken tvåor på 50-66 kvadratmeter

och tre stycken treor på 50-67 kvadratmeter. Inga 
hyror är satta ännu.

28 trygghets-
lägenheter i 

Mantorp”



Steg 1 – Ställ dig i vår trygghetsboendekö

Du kan enkelt ställa dig i vår kö för trygghetsbo-
ende via vår hemsida eller så kommer du in till 
oss i bobutiken så hjälper vi dig. I samband med 
registreringen får du välja vilken storlek på lägen-
heten du söker och var du helst vill bo. Du fyller 
även i vilket kontaktsätt vi ska ha till dig - antingen 
skickar vi brev med posten eller så mejlar vi.

Steg 2 - Intresseanmälan

Så snart vi har fått in uppsägning på en lägenhet 
i ett av våra trygghetsboenden, besiktas den och 
läggs ut på vår hemsida. Alla som står i kön för 
ett trygghetsboende och har fyllt i att man sö-
ker just en sådan lägenhet får ett förslag skickat 
till sig (antingen via post eller mejl beroende på 
vad man själv har valt för kontaktsätt). Får du ett 
förslag som du tycker verkar bra måste du göra 
en intresseanmälan. Det gör du antingen själv via 
dina inloggningsuppgifter eller genom att kontakta 
bobutiken.

Steg 3 – Tilldelning 

När intresseperioden är slut blir den som gjort 
intresseanmälan och har högst poäng kontaktad av 
oss för visning av lägenheten och kontraktsskriv-
ning. Känns inte lägenheten som något för dig 
kan du tacka nej och stå kvar i vår kö i väntan på 
att en mer passande lägenhet dyker upp.

I allra flesta fall har vi en kort uthyrningsprocess 
på våra trygghetslägenheter och man bör vara för-
beredd på en relativt snar inflyttning. När lägen-
heterna publiceras finns alltid inflyttningsdatumet 
angivet och det är viktigt att man som sökande 
känner att man klarar av att flytta in till det datu-
met.

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

SÅ HÄR HYR VI UT TRYGGHETSBOENDEN

Ställ dig i vår kö 
när du har fyllt 63”

FÖR FRÅGOR KONTAKTA BOBUTIKEN



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. Bostadsbolaget 
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.


