
Trygghetsboende 65+

Hyr dig fri!

På Eksta är vi stolta över att få presentera Kungsbackas första 
trygghetsboende 65+. Ett attraktivt boende för Kungsbackas seniorer.

Här får du möjlighet att leva ett aktivt och socialt liv i en trygg miljö - 
på dina villkor, när du vill. 

Våren 2018 står 69 nya bostäder klara. 
Blir du en av dem som sätter nyckeln i låset till ditt nya hem?



Kolla Parkstad blir en ny attraktiv del av Kungsbacka. Här formas ombonade 
kvarter med tydlig innerstadskaraktär.  Eksta bygger Kungsbackas allra första 
trygghetsboende. Här bjuder vi på välplanerade och moderna bostäder som är 
anpassade för ett gott boende för dig som fyllt 65 år.

KOLLA PARKSTAD - EN HELT NY STADSDEL
Totalt byggs det över tusen nya bostäder i Kolla Park-
stad. Här blir det lätt att trivas. Du bor i en helt ny 
stadsdel med liv, rörelse och närhet till Kungsbacka 
centrum. Det blir enkelt att ta vara på fritiden, enkelt 
att umgås, enkelt att leva. I denna nya stadsdel växer 

det fram gator, kvarter och parker där trygghet och ge-
menskap blir en självklarhet. Alla ytor är utformade för 
att användas och vara till glädje för de boende. Prome-
nadstråk, gator och cykelbanor samsas sida vid sida för 
att skapa en levande och trygg gatubild. 

Trygghetsboendets fördelar i korthet

Vad är ett trygghetsboende?

Trygghetsboende är en ny bostadsform som 
vänder sig till en mognare målgrupp.  Du 
betalar en månadshyra samt en serviceavgift.

En grundsten för trygghetsboende är social 
gemenskap. I huset ska � nnas gemen samma 
utrymmen där hyresgästerna kan umgås 
spontant eller vid ordnade aktiviteter. Boen-
det ska ha gemensamhetslokaler för måltider, 
samvaro, hobby och rekreation.

Trygghetsvärd
I ett trygghetsboende skall � nnas en trygg-
hetsvärd ett antal timmar varje vecka på an-
givna tider. Värden har till uppgift att främja 
trivseln och i samråd med de boende ordna 
gemensamma aktiviteter.  Trygghetsvärden 
fungerar dock inte som vårdpersonal eller 
vaktmästare.

På ett trygghetsboende ställs höga krav 
på tillgänglighet . Lägenheterna ska vara 
funktionellt utformade för att passa en äldre 
målgrupp. De ska vara planerade så att hyres-
gästen kan bo kvar hemma om behov av stöd 
i vardagen uppstår i form av hemtjänst, larm 
eller fysisk anpassning för att öka tillgänglig-
heten. 

En helt ny stadsdel 

Kolla Parkstad

• Bemannad reception med trygghetsvärd.
• Möjlighet till gemensamma aktiviteter och 

social samvaro. 
• Gemensamhetslokal med inrett kök samt en 

övernattningslägenhet.
• Flera gemensamma ytor och sittgrupper.
• Grön innergård i parkmiljö med boule-

bana, odlingslådor och vattenspel.
• Du betalar din hyra och vet vad din månads-

kostnad blir. Du behöver inte oroa dig för 
extra utgifter om något går sönder.

• Trevligt bemötande och god service från 
Ekstas personal.



Trygghetsboendet i Kolla Parkstad
DITT HEM 
I vårt trygghetsboende bor du i en vanlig hyresrätt. 
Ditt hem blir din borg och du kan också bli en del av 
ett socialt sammanhang, när det passar dig. 

GEMENSAMHET OCH AKTIVITETER
Grundstenen för trygghetsboendet är den sociala ge-
menskapen. I Kolla Parkstads boende � nns gemen-
samma utrymmen där du kan trä� a andra för samvaro, 
hobby och rekreation. Här kan du umgås spontant el-
ler vid ordnade aktiviteter. 

I gemensamhetslokalen � nns köket där du som boen-
de kan laga mat tillsammans med andra. Du kan boka 
lokalen för födelsedagar och andra festligheter. 
Har du övernattande besökare � nns också en gäst-
lägenhet med dusch och litet pentry att hyra. Ett gym 
ger möjlighet till fysisk träning.
Boulebanan och den gröna miljön på innergården in-
bjuder till gemenskap. Odlingslådor � nns för dig med 
gröna � ngrar. 

HÖG STANDARD OCH TILLGÄNGLIGHET
I lägenheterna ligger parkettgolv. Väggarna är må-
lade i ljusa färger och badrummen är helkaklade. 
I köket � nns spisvakt och timer. Spisen har glas-
keramikhäll och frysen är frostfri. Alla lägenheter 
har säkerhetsdörrar. De generösa balkongerna är in-
glasade. Våningen högst upp har vanlig balkong och 
lägenheterrna i markplan har uteplats. Merparten 

av lägenheterna har egen tvättmaskin och tork-
tumlare. För övriga lägenheter � nns en gemensam
tvättstuga. Hiss � nns i varje trapphus. Tillgängligheten 
är hög och  byggnaden är anpassad för en äldre mål-
grupp.

TRYGGHETSVÄRD
Trygghetsvärden � nns på plats i receptionen någ-
ra timmar varje vardag och ibland också på helger, 
liksom storhelger. Värden har till uppgift att främja 
trivseln och i samråd med de boende ordna gemen-
samma aktiviteter.  Fokus ligger på att hitta något som 
passar alla. Du har möjlighet att engagera dig i olika 
aktivitetsgrupper. Trygghetsboendet drivs med kun-
skap och känsla. 

BORÅD 
Det bildas ett Boråd där du som boende kan vara 
med, påverka och utveckla trygghetsboendet - in i 
fram tiden.fram tiden.



Har vi väckt din ny� kenhet?

Lägenhetsfakta

Beställ vår kompletta 
lägenhetsbroschyr

0300-356 00
Linda Carlryd

www.eksta.se

Eksta Bostads AB
Box 10400, 434 24 Kungsbacka
Tel. 0300-356 00
info@eksta.se www.eksta.se
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Kungsbacka ån
Simhall/Idrottsanläggning
Kungsbacka centrum
Bio
Teater
Fyren bibliotek
Kungsbacka station
Livsmedelsbutik
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Trygghetsboende

RUM  ANTAL  m2

   1     36  33-55
   2     26  60-71
   3     7  76-89 
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Vi reserverar oss för eventuella ändringar


