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- ett bekvämt & ekonomiskt boende

för alla åldrar

SENIOR 58 & 75



SENIOR-SERIEN
- prisvärt och komprimerat boende 

där man kan bo kvar länge 
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På bilder, illustrationer och ritningar kan avvikelser från standardutförande förekomma. Avtalsritning gäller. 

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och ändringar av planlösning.

Sveriges äldre blir fler, och undersökningar visar att många 
vill kunna bo kvar hemma långt upp i åldern då det ger livs-
kvalitet med eget boende. Men tyvärr är många bostäder inte 
optimala för äldre där t.ex. trappor kan ställa till bekymmer 
och badrum och dörrar kan behöva anpassas.  
 
BOSTADSBRIST OCH HÖGA HYROR 
Dessvärre råder det stor bostadsbrist på de flesta håll i 
landet, och särskilt på tillgänglighetsanpassade bostäder är 
det liten chans att komma till. Dessutom är det i många fall 
ett dyrt boende som många äldre inte har råd med.  

STATLIGT STÖD FÖR HYRESBOSTÄDER 
För att öka byggandet av prisvärda hyresbostäder kan nu 
bostadsbolag, kommuner och entreprenörer söka ett lång-
siktigt investeringsstöd. Dock måste vissa kriterier uppfyllas, 
bl.a. ett maxtak på hyresnivån.  
 
LÅGA BYGGKOSTNADER 
Mot bakgrund av ovanstående har vi nu tagit fram Senior- 
serien som erbjuder ett bekvämt boende i markplan för alla 
åldrar, men som är anpassat för äldre så att man kan bo kvar 
länge.  

Dessutom har vi lyckats hålla nere kostnaderna för bygg-
nation, utan att tumma på kvalitén förstås, vilket ger 
förutsättningar för att söka statsbidraget och hålla sig inom 
ramen för normhyra. Detta gör att Senior-serien passar  
särskilt väl för kommunala bostadsbolag för att erbjuda 
attraktiva och prisvärda hyresrätter. 

TEGEL ELLER INTEGRERADE SOLCELLER 
Som standard har Senior-serien tegeltak, men som våra  
övriga Solvillor kan de även fås med tillvalet integrerat  
solcellstak. De integrerade panelerna ger ett estetiskt  
tilltalande tak och är speciellt lämpliga vid nyproduktion. 

Solenergi är på stor frammarsch och med miljösmart grön el 
från solen bidrar man till omställningen i samhället till hållbara 
energilösningar. Anläggningen har en lång livslängd på 30-40 
år och är i princip underhållsfri. Tack vare det stora elöver-
skott får man en extra intäkt under lång tid framöver.
 

Solvillor - ett hus för framtiden.



RUMSBESKRIVNING SENIOR-serien 
ENTRÉ/KAPPRUM 
G: Klinker ca 4 m2, övrigt parkett
V: Målat utförande eller tapet
T: Tak-ess
Ö: Garderob med klädstång, hatth-
ylla, inrett städskåp (Senior 58). 

KÖK
G: Parkett
V: Målat utförande eller tapet.  
Kaklat stänkskydd över köksbänk.
T: Tak-ess
Ö: Köksinredning från Marbodal, 
diskbänk, förhöjd diskmaskin och 
ugn, häll, köksfläkt, kombinerad  
kyl/frys. Köksö. Fasta armaturer 
under överskåp.  
Tillval: mikrovågsugn

BADRUM/TVÄTTSTUGA
G: Klinker 
V: Kakel
T: Tak-ess
Ö: WC-stol, tvättställskommod, 
spegelskåp med LED-belysning, 
duschstång, handduschset, vägg- 
och bänkskåp, förhöjd tvättmaskin 
och torktumlare. Inrett städskåp 
(Senior 75). Takbelysning. 
Tillval: duschdörrar, takdusch med 
handdusch 

WC (SENIOR 75)
G: Klinker 
V: Målade väggar
T: Tak-ess
Ö: WC-stol, tvättställ, spegel med 
LED-belysning. 

VARDAGSRUM
G: Parkett
V: Målat utförande eller tapet
T: Tak-ess

SOVRUM 12,4/13,6
G: Parkett
V: Målat utförande eller tapet
T: Tak-ess
Ö: Garderob med vita skjutdörrar. 
Klädstång och inredning.

SOVRUM 8,7 (SENIOR 75)
G: Parkett
V: Målat utförande eller tapet
T: Tak-ess 
Ö: Garderob med klädstång och 
hylla. 

FÖRRÅD
G: Klinker  
V: Omålade gipsskivor
T: Omålade gipsskivor
Ö: Varmförråd, takbelysning, 
hyllplan. Frånluftsvärmepump  
placerad här.   

ÖVRIGT
Takhöjd 2500 mm. 
Vattenburen golvvärme med digitala 
rumstermostater.  
Alternativ: Kan även fås som 
fristående hus 
Tillval: carport eller garage
 

TAK  
Tegel eller byggnadsintegrerade 
solceller. 
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Parhus Senior 58
Välkommen till ett marknära, komprimerat och funktionellt 
boende där det är lätt att trivas. Senior-serien har en öppen och 
luftig planlösning med kombinerat kök och vardagsrum. Här 
finns gott om förvaring och ett stort och funktionellt badrum 
med tvättstuga.  
Senior 58 har en skyddad entré med plats för sittgrupp samt 
uteplats under tak på baksidan. 

Passar alla generationer, ensamstående eller par som vill ha ett 
bekvämt och lättskött boende där man kan bo kvar länge.

 

2 rum och kök - 58 m2/lgh 
Boyta: 58 m2

Biyta: 5,3 m2

Antal sovrum: 1
Takbeklädnad: Tegel eller integrerad solpanel

Kan även fås som fristående hus.

Tillval: Carport eller garage
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DM=diskmaskin     K/F=kyl/frys     TM=tvättmaskin     TT=torktumlare
ST=städskåp     G=garderob     VP=frånluftsvärmepump

PARHUS SENIOR 58 MED INTEGRERAT SOLCELLSTAK

PARHUS SENIOR 58 MED TEGELTAK
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PLANLÖSNING PARHUS SENIOR 58

Planlösning skala 1:100. 1 cm = 1 meter.

Entréfasad Trädgårdsfasad

2 RoK 

DM=diskmaskin     K/F=kyl/frys     TM=tvättmaskin     TT=torktumlare
ST=städskåp     G=garderob     VP=frånluftsvärmepump

INV 8,7/LGH 
UTV TOTALT 18,3
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Parhus Senior 75
Välkommen till ett marknära, komprimerat och funktionellt 
boende där det är lätt att trivas. Senior-serien har en öppen och 
luftig planlösning med kombinerat kök och vardagsrum. Här 
finns gott om förvaring i bodelen samt varmförråd.  Förutom 
ett stort och funktionellt badrum med tvättstuga finns även ett 
gäst-WC.  
Senior 75 har skyddad entré och en härlig uteplats under tak på 
baksidan. 

Passar alla generationer, ensamstående eller par som vill ha ett 
bekvämt och lättskött boende där man kan bo kvar länge.

 

3 rum och kök - 75 m2/lgh 
Boyta: 75 m2

Biyta: 4,8 m2

Antal sovrum: 2
Takbeklädnad: Tegel eller integrerad solpanel

Kan även fås som fristående hus.

Tillval: Carport eller garage

DM=diskmaskin     K/F=kyl/frys     TM=tvättmaskin     TT=torktumlare
ST=städskåp     G=garderob     VP=frånluftsvärmepump
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PARHUS SENIOR 75 MED INTEGRERAT SOLCELLSTAK

PARHUS SENIOR 75 MED TEGELTAK



PLANLÖSNING PARHUS SENIOR 75

Planlösning skala 1:100. 1 cm = 1 meter.

Entréfasad Trädgårdsfasad

3 RoK 

DM=diskmaskin     K/F=kyl/frys     TM=tvättmaskin     TT=torktumlare
ST=städskåp     G=garderob     VP=frånluftsvärmepump

INV 9,6/LGH 
UTV TOTALT 20,0
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Fördelar med Senior-serien

Bekvämt, lättskött och anpassat 
Senior-serien är framtagen för att ge ett  
komprimerat och komfortabelt boende med alla 
bekvämligheter. Husen passar alla åldrar men 
är anpassade för att kunna bo kvar länge, även 
vid framtida ökade behov. Ett eget boende på 
ålderns höst bidrar till ökad livskvalité.

Möjlighet söka statsbidrag för  
hyresrätt 
Genom att hålla nere byggkostnaderna finns det 
bra förutsättningar att söka statsbidrag för hyres-
rätter vid byggnation av Senior-serien. Husen 
passar därför särskilt väl för kommunala  
bostadsbolag för att erbjuda attraktiva och pris-
värda hyresrätter. 

Hög miljöstandard 
Husen byggs med hög miljöstandard och får en 
låg driftskostnad.  

Producera miljövänlig el 
Som standard har Senior-serien tegeltak, men 
som våra övriga Solvillor kan de även fås med 
tillvalet integrerat solcellstak. Med miljösmart 
grön el från solen bidrar man till omställningen i 
samhället till hållbara energilösningar.

Hög standard  
Senior-serien håller hög standard med bl.a kök 
från Marbodal, genomgående parkett, helkaklat 
badrum, vitvaror i bekväm arbetshöjd, tvätt-
maskin och torktumlare, vattenburen golvvärme 
och gott om förvaring. 

Uteplats under tak  
Parhusen har skydd entré och en härlig uteplats 
under tak på baksidan.  

 

På initiativ av ett kommunalt bostadsbolag har vi skapat en ny serie prisvärda och 
komprimerade Solvillor för alla generationer där det är lätt att trivas.

x

z á

é

Team Solvillor  I   Skaragatan 5  I  531 32 Lidköping
info@solvillor.se  I  www.solvillor.se

Jan Hemberg
VD

070-55 88 600
jan@solvillor.se

Claes Arvidson
Försäljningschef
072-53 75 200

claes@solvillor.se

Helene Jonsson 
Marknadschef/projektledare

072-53 75 900
helene@solvillor.se
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