
NYPRODUKTION VIFOLKA TRYGGHETSBOENDE
- 28 LÄGENHETER MED INFLYTTNING DECEMBER 2020



En tryggare boendeform
Mjölby kommun har tillsammans med Bostadsbola-
get skapat ett unikt boendekoncept för alla kommu-
nens invånare som är 65 år och äldre. Ett boende 
där det dagtid arbetar en trygghetsvärd i huset för 
att främja sociala aktiviteter. Trygghetsvärdens vik-
tigaste 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 tilldelas till de med 
högst poäng i trygghetsboendekön.

Efterfrågan på lägenheter 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 gången 
på två decennier med och utvecklar möjligheten till 
hyresrättsboende i Mantorp.
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Lägenheterna på Vifolka trygghetsboende
Huset byggs i två våningsplan och innehåller tio stycken ettor, 15 stycken tvåor och tre stycken treor i 
olika storlekar och med olika utformning. 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 vardagsrum men då 
istället ett sovrum. Det kommer att finnas lägenheter för alla smaker och prisklasser.

Alla lägenheter är ljusa och moderna i sitt materialval med vitmålade väggar och genomgående ek-
parkett. Ytskikten i badrummen är i kakel och klinkers och badrummen är utrustade med dusch och 
handdukstork. Lägenheterna har egen diskmaskin och inbyggd mikrovågsugn. Samtliga lägenheter har 
inglasad balkong och fiber indraget.

Som en del i vår energi- och klimatstrategi kommer vi installera solceller på hustaket som producerar all 
hushållsel till huset. Hushållselen ingår alltså i hyran. 

Vifolka trygghetsboende ligger bredvid Vifolkagården som är ett serviceboende i Mantorp. På Vifol-
kagården finns en restaurang som har lunchöppet alla dagar i veckan för alla, även för hyresgästerna på 
trygghetsboendet. f g +102,25
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Exempelritning på en etta med 
sovalkov på ca 45 kvadratmeter

ALKOV
6 m²

HALL
5 m²

WC/D
5 m²

ALLRUM/KÖK
29 m²

BALKONG

Skala 1:100

MS

VISSA AVVIKELSER KAN FÖREKOMMA

VÄNING 1

VÄNING 2

Hemvägen 2 B
Lägenhet: 257-01-2-11,1001

1 rum och kök+alkov ca 45 m²

G GARDEROB

KYL/FRYS

TVÄTTPELARE

STÄDSKÅPST

BETECKNINGAR:

K/F

TP

N

HÄ SPISHÄLL

U/ UGN/MICROUGNMU

DM DISKMASKIN

TM TVÄTTMASKIN

I huset finns totalt tio stycken ettor i varierande storlekar på ungefär 44-52 kvadratmeter. 
Hyran för en etta är beräknad till cirka 7.000 kr per månad. Vissa av ettorna har sovalkov. 

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 etta med  separat 
kök på ca 52 kvadratmeter



Exempelritning på en tvåa med 
separat kök på ca 61 kvadratmeter

I huset finns totalt 15 stycken tvåor med varierande storlekar på ungefär 50-61 kvadratmeter.
Hyran på dessa tvåor ligger på cirka 8.500 kr per månad. 

Exempelritning på en tvåa med öppen 
planlösning mellan kök och vardags-
rum på ca 50 kvadratmeter



I huset finns totalt tre stycken treor med varierande storlekar på ungefär 58-71 kvadratmeter. 
Hyran för dessa treor ligger på cirka 10.000 kr per månad.

Exempelritning på en trea på ca 70,5 
kvadratmeter

Exempelritning på en trea på ca 58 
kvadratmeter



Teknisk information

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

Hiss
I huset kommer det att finnas tre hissar och från dem 
når du alla lägenheter, tvättstugan och förråd.

Gemensamma utrymmen
Från huvudentrén når man de gemensamma ytorna 
och dagpersonalens kontor. Här finns möjlighet att 
delta i gemensamma aktiviteter och att umgås med 
dina grannar. Intill entrén finns en gemensam uteplats. 
Den gemensamma bokningsbara tvättstugan finns på 
andra våningen.

Sophantering och miljö
Hushållssoporna kastas i sopnedkast utanför entrén. 
Miljöhus med kärl för källsortering finns framför 
entrén.

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

Parkering
Ett begränsat antal parkeringsplatser för uthyrning 
kommer att finnas i anslutning till bostaden. Det kom-
mer även att finnas två laddstolpar där du enkelt kan 
ladda din bil via Tekniska Verkens laddoperatör Bee 
(läs gärna mer på tekniskaverken.se). 

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

Värme och el
Värme, vatten och hushållsel ingår i hyran. Huset 
kommer att ha solceller uppsatta på taket och avläsare 
vid entrén där man kan följa husets elförbrukning.
 
Kök
Köken har vita luckor, 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
Lägenheterna har genomgående ekparkett samt vitmå-
lade väggar och tak.



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. Runt hörnet ligger Zenit som är en av Mjölby kommuns träffpunkter 
för seniorer. 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 Bockarps-
vägen 7 i Mjölby. På Lejonet finnst 16 lägenheter som vi också valt att kalla trygghetsboende, men här 
arbetar ingen trygghetsvärd. Boende på Lejonet är (i mån av plats) välkommen att medverka i de aktivi-
teter som anordnas inne på Boken, som är ett serviceboende i Mjölby kommun. 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 mataffär. 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. 

Våra övriga 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.



Så här hyr vi ut trygghetsboendelägenheter i nyproduktion

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 skickas ut precis som vanligt, 
antingen via brev eller e-post.

Steg 2 – tilldelning 

När intresseperioden är slut blir den som gjort in-
tresseanmälan på respektive lägenhetsstorlek, har 
högst poäng och uppfyller hyrespolicyn kontaktad 
av oss och får välja vilken lägenhet hen vill teckna 
kontrakt på. Därefter kontaktar vi personen med 
näst högst köpoäng och arbetar vidare på samma 
sätt tills alla lägenheter är tilldelade. Vi tilldelar alla 
ettor, tvåor och treor 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.


