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i framkant 

Framtidens boende kräver 
kommunengagemang. 
- och flera tomter
Att vi svenskar lever allt längre och att de äldre blir fler är en 
positiv utveckling, men det innebär samtidigt utmaningar som 
delvis berör landets kommuner. Bland annat krävs det fler 
bostäder anpassade för seniorer - vilka dessutom är en grupp 
som ställer högre krav än tidigare och so� är vana att kunna 
välja både boende och service som passar dem. En strategisk 
fråga som kommunerna mer aktivt måste ta tag i. 

När Seniorvillor startade var iden att erbjuda ett bra boende för alla. Jan Hemberg som 
tidigare suttit i kommunfullmäktige i Lidköpings kommun och även som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden insåg ett glapp mellan intresset att prioritera 
äldreboenden och höga kostnader för vård- och omsorgsärenden. Genom att ta fram 
en helt ny typ av seniorboende har han lyckats skapa attraktiva hem för seniorer, som 
samtidigt är billiga, med låga driftskostnader och låter de äldre ha kvar sitt eget 
boende. Ett koncept med många vinnare. 

Att villorna är i markplan är en viktig komponent. De har en hög trivselfaktor och är 
enkla att vistas i. Med tanke på att 70 procent av alla seniorer och pensionärer som har 
haft ett eget boende i villa, radhus eller kedjehus önskar bo i just marknära senioran
passade mindre villor med mindre tomt efterfrågas nu villorna som aldrig förr. 

Minskade kostnader och högre trivsel 

Kommuner har idag stora kostnader på grund av äldre som inte trivs eller kan bo kvar 
i sina hem, och som enligt riksdagsbeslut hamnar på särskilda boenden. Boenden som 
kostar 800 000 kronor per person och år. Att erbjuda de äldre att bo kvar i eget boende 
spar pengar och-samtidigt tillgodoses de äldres önskan att kunna vara mer 
självständiga. De behöver därmed en god tillgänglighet med en villa i markplan, med 
låga trösklar och avsaknad av trappor, just detta som gjort villorna så populära. 
Jan som själv är 80 år fortsätter att tänka framåt och nämner att han är positiv till 
.framtida lämpliga partnerskap i frågan. 

Seniorvillor samarbetar med medelstora lokala byggföretag som skapar nyckelfärdiga 
hus, där uppfarten redan är asfalterad eller prydd med marktegel och den mindre 
tomtens gräsmatta är komplett. Även det lilla extra har satts i åtanke. 

- Det ingår bland annat en snickare som hjälper till att sätta upp tavlor och 
liknande några timmar när de flyttar in. Boendet har också ett extra stort garage med 
plats för både bil, cykel och rullator. 

Att skapa ett optimalt boende har istället lett till ett annat lyxproblem. Med 3 600 
intresse�älningar för sina villor, både Seniorvillorna och Solvillorna som 
presenteras nedan, krävs nu mängder av tomter. För en kommun i framkant vore det 
ett ypperligt tillfälle att erbjuda tomter, där visningshus sedan kan byggas och boenden 
skapas som innebär vinning för såväl kommunen, de boende såväl som för miljön. Om 
fler kommuner engagerade sig skulle det innebära sociala och ekonomiska mervärden 
om äldreboenden prioriterades. Och de boende i seniorvillorna har själva uttryckt en 
högre trivsel och bättre mående - som därtill skapar hälsovinster. 

Villor skapade för framtiden 

Seniorvillorna är skapade av seniorer för seniorer och hör framtiden till. Ett ytterligare 
steg mot framtiden är att systerbolaget Solvillor har uppstått. För inte nog med att Jan 
Hemberg hade upptäckt ett stort behov, en efterfrågan och ett billigt och smart boende 
med stora mervärden för de äldre. 

Hans team har dessutom, som först i världen, tagit fram en unik teknik som optimerar 
villorna rent energimässigt och erbjuder nu flertalet modeller som passar alla. 
Med extra sovrum adderade finns nu två nya villor för den större familjen. 
Och det fördelaktiga priset styrs av att de alltid utvecklar och bygger rationellt. Med en 
Solvilla låter du solen producera din egen elenergi med installerade solpaneler på taket 
och bidrar till en miljömässig hållbarhet. 

- Med våra Solvillor erbjuder vi en optimal effekt i husen med den energi som 
vi tillvaratar i och med soltaket. Du har värmeisolering i hela huset, varma golv och 
air-condition är standard i våra hus, berättar Jan. 

Alla villor är nyckelfärdiga� med både asfalterad uppfart och anlagd gräsmatta - så det 
är bara att ta nyckeln och flytta in - allt till ett oslagbart pris. 

- Med 30 procent som kontantinsats bor man från cirka 3 000 kr i månaden, 
vilket är mycket billigare än närmaste konkurrent. Så vi har verkligen visat statsmak
terna att det går att bygga billigåre och effektivare boenden, avslutar Jan. 

Läs mer på Seniorvillor.se och Solvillor.se 
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