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  TRYGGHETSBOENDE – HYRESRÄTT MED DET LILLA EXTRA

Bostadsbolaget har tillsammans med Mjölby 
kommun skapat ett unikt boendekoncept för alla 
kommunens invånare som är 65 år och äldre. Ett 
boende där det dagtid arbetar en trygghetsvärd i 
huset för att främja sociala aktiviteter. Trygghets-
värdens viktigaste roll är att, på hyresgästernas 
förfrågan och initiativ, skapa aktiviteter och andra 
typer av sociala arrangemang för de boende i huset. 
Lägenheterna hyrs ut av Bostadsbolaget och tillde-
las till de som står i trygghetsboendekön.

Huvudsyftet med våra trygghetsboenden är att 
man ska man få möjlighet att delta i gemensamma 
aktiviteter och ha en så aktiv vardag som man själv 
önskar. Är du intresserad av att bo på något av våra 
trygghetsboenden rekommenderar vi dig att ställa 
dig i Bostadsbolagets kö för trygghetsboende. De 
enda kraven är att du ska ha fyllt 63 år och vara 
folkbokförd 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 bobu-
tiken på Burensköldsvägen 6. Precis som våra 
övriga lägenheter, tilldelar vi trygghetslägenheter 
efter köpoäng. En dag i kön ger dig ett köpoäng. 
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 trygg-
hetsboenden. Dina husdjur får det givetvis flytta 
med dig.

 

’’Ibland är jag med 
på aktiviteter, 

ibland inte”



I Mjölby finns tre trygghetsboenden. Kungshöga trygghetsboende är vårt största trygghetsboen-
de med sammanlagt 69 lägenheter. På Kungshöga trygghetsboende finns både tvåor och treor i olika 
utformningar. Burenskölds trygghetsboende ligger på gångavstånd från centrum och resecentrum, 
med en mataffär som närmsta granne. Burenskölds 24 lägenheter är fördelade på 18 tvåor och sex ettor 
i varierande storlekar. En annan variant av boende med hiss och större tillgänglighet i lägenheten, är 
Lejonet på Bockarpsvägen 7 i Mjölby. På Lejonet finns 16 lägenheter som vi också valt att kalla trygg-
hetsboende, men här arbetar ingen trygghetsvärd. Lägenheterna i Lejonet ingår i Bostadsbolagets kö 
för trygghetsboende.

I Skänninge hittar du Ängens trygghetsboende på Lilla Vallgatan 3 A & B. Huset ligger centralt med 
närhet till centrum. Här finns sammanlagt 22 lägenheter fördelat på tolv ettor och tio tvåor. Högst upp i 
huset finns generösa gemensamma ytor som alla hyresgäster i huset får utnyttja.

Under 2020 bygger vi Mantorp första trygghetsboende - Vifolka trygghetsboende. Huset byggs i 
två våningar och ligger mellan Vifolkagården och Riksvägen. Huset kommer att ha 28 lägenheter förde-
lat på tio ettor, 15 tvåor och tre treor.

VÅRA TRYGGHETSBOENDEN I MJÖLBY KOMMUN

Överst till vänster: Burenskölds trygghetsboende. Överst till höger: Ängens trygghetsboende i Skänninge. Nederst till vän-
ster: Kungshöga trygghetsboende. Nederst till höger: Lejonet.



KUNGSHÖGA TRYGGHETSBOENDE

Kungshöga trygghetsboende är Bostadsbolagets 
största trygghetsboende. I och med den senaste 
tillbygggnaden, finns det från och med 2019, 69 
stycken hyreslägenheter i huset.

På Kungshöga trygghetsboende kan du må gott. 
Här har du din egna lägenhet att rå om och fixa 
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, och på tredje våningen finns en gästlä-
genhet du som bor i huset kan boka när många 
kommer och hälsar på samtidigt.

Eftersom Kungshöga trygghetsboende består av 
tre olika hus med olika adresser ser även lägenhe-
terna i respektive hus olika ut. 

På Kungshögagatan 4 B finns det 30 stycken två-
or på 57 kvadratmeter. Snitthyran för en lägenhet 
där är cirka 5.300 kr/månad, enligt 2019 års nivå. 

Exempelritning på en tvåa på cirka 57 kvadratmeter.



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 Kungs-
högagatan 4 A, består av 24 lägenheter - 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 kvadrat-
meter och har en snitthyra på cirka 8.000 kr/ 
månad, enligt 2019 års nivå. 

’’Här bor vi 
bekvämt”

Exempelritning på en trea på cirka 54 kvadratmeter.

Exempelritning på en trea på cirka 84 kvadratmeter.



Burenskölds trygghetsboende invigdes 2011 och var 
Mjölbys kommuns första hus med inte bara hyres-
rätter utan även generösa gemensamma ytor - ett 
boende som möjliggör sociala aktiviteter. 

Burensköld ligger på gångavstånd från centrum och 
resecentrum, med en mataffär som närmsta granne. 
Runt hörnet ligger Zenit som är en av Mjölby kom-
muns träffpunkter för seniorer.

Burenskölds 24 lägenheter är fördelade på 18 tvåor 
och sex ettor i varierande storlekar. 

På Burensköld har du inte enbart lyxen att bo cen-
tralt du har också tillgång till bastu och bubbelbad. I 
huset finns även en övernattningslägenhet för lång-
väga gäster. Precis bredvid 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 hy-
ran cirka 4.400 kr/månad enligt 2019 års nivå.

BURENSKÖLD I MJÖLBY

Exempelritning på en tvåa på cirka 76 kvadratmeter.



Lägenheterna i Lejonet på Bockarpsvägen 7 ingår 
i Bostadsbolagets kö för trygghetsboende. Här har 
Bostadsbolaget 16 rymliga lägenheter, sex ettor, sju 
tvåor och tre treor. Huset har en gemensam tvätt-
stuga men självklart finns möjlighet att välja både 
tvättmaskin och diskmaskin som tillval i lägenheten. 

Som boende på Lejonet är man, i mån av plats, väl-
kommen att medverka i de aktiviteter som anordnas 
inne på Boken, ett äldreboende i Mjölby kommuns 
regi

Exempelritningen visar en tvåa på 70 kvadrat som 
kostar cirka 6.200 kr/månaden, enligt 2019 års nivå. 

LEJONET I MJÖLBY

’’Elvakaffet är 
ett måste”



ÄNGEN I SKÄNNINGEINGE

Exempelritning på en tvåa på cirka 64 kvadratmeter.

Exempelritning på en etta på cirka 47 kvadratmeter.

Ängen ligger centralt på Lilla Vallgatan 3 A & B i 
Skänninge och har gångavstånd till centrum med 
dess affärer. Här finns sammanlagt 22 lägenheter 
fördelat på tolv ettor och tio tvåor. 

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 man kan umgås med sina grannar. 

Månadskostnaden för en etta är cirka 4.400 kr/ 
månad och hyran för en tvåa ligger på cirka 6.500 
kr/månad, enligt 2019 års nivå.



Efterfrågan på hyreslägenheter i Mantorp har varit 
stor länge, så det är med glädje Bostadsbolaget nu 
äntligen kan erbjuda nybyggda lägenheter här. På 
Vifolka trygghetsboende bor du bekvämt i en mo-
dern hyresrätt. Vissa av våra lägenheter har öppen 
planlösning mellan vardagsrum och kök och andra 
har en mer klassisk planlösning med separat kök. 

Byggnationen med att tillföra 28 nya lägenheter är 
i full gång och i och med det är vi för första gång-
en på två decennier med och utvecklar Mantorps-
borna möjlighet att bo i hyreslägenhet.

Huset byggs i två våningsplan och innehåller tio 
stycken ettor, 15 stycken tvåor och tre stycken 
treor.

I vissa av våra ettor har vi prioriterat att man har 
ett separat kök och sovalkov, medan vi i andra har 
en mer öppen planlösning mellan kök och var-
dagsrum men då istället ett sovrum. Det kommer 
att finnas lägenheter för alla smaker och prisklas-
ser.

’’
VIFOLKA I MANTORP

28 trygghets-
lägenheter i 

Mantorp”

Skala 1:100

ALLRUM
24 m²

BALKONG

KÖK
14 m²

WC/D
5 m²

HALL
4 m²

ALKOV
5 m²

MS

VISSA AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA

VÄNING 1

VÄNING 2

Hemvägen 2 D
Lägenhet: 257-01-4-21,1101

1 rum och kök+alkov ca 52 m²

G GARDEROB

KYL/FRYS

TVÄTTPELARE

STÄDSKÅPST

BETECKNINGAR:

K/F

TP

N

HÄ SPISHÄLL

U/ UGN/MICROUGNMU

DM DISKMASKIN

TM TVÄTTMASKIN

Exempelritning på en tvåa på cirka 61 kvadratmeter.Exempelritning på en etta på cirka 44 kvadratmeter.



MÖTESPLATSER FÖR SENIORER I KOMMUNEN

Dessa är 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).

’’Mer info hittar du 
på mjolbybostad.se”

Tillsammans med Mjölby kommun kan även Bostadsbolaget erbjuda mötesplatser i Mjölby, där alla 
boende som vill kan träffas. 



Steg 1 – Ställ dig i vår trygghetsboendekö

Du kan enkelt ställa dig i vår kö för trygghetsbo-
ende via vår hemsida eller så kontaktar du bobu-
tiken så hjälper vi dig. I samband med registre-
ringen får du välja vilken storlek på lägenheten 
du söker och var du helst vill bo. Du fyller även i 
vilket kontaktsätt vi ska ha till dig - antingen skick-
ar 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 de tre som gjort 
intresseanmälan och har högst köpoäng kontaktad 
av oss för visning av lägenheten och kontrakts-
skrivning. Får du ett erbjudande men känner ändå 
efter en visning att lägenheten inte är 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: mjolbybostad.se

SÅ HÄR HYR VI UT LÄGENHETER I VÅRA TRYGGHETSBOENDEN

FÖR FRÅGOR KONTAKTA BOBUTIKEN’’Ställ dig i vår kö 
när du har fyllt 63”



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. wwVi är en attraktiv hyresvärd och 
en aktiv fastighetsägare som genom hållbar förvaltning, renovering och nyproduktion möter framtidens 

behov och utmaningar.


