
En sak vet vi säkert, vi blir äldre för varje dag och varje 
år som går. Hur vi mår och vad vi klarar att göra varierar, 
men så småningom kommer vi få svårare att klara oss och 
behöva mer stöd för att få vardagen att fungera. 

Ingen borde tvingas att flytta bara för att kroppen mår 
sämre. Därför är det viktigt att våra bostäder redan från 
början är anpassade för att man ska kunna bo där även om 
man går med rollator, sitter i rullstol, ser eller hör sämre. 

Så långt är vi överens, och vissa saker är lätt att åtgärda. Man 
kan ändra dörrbredder, och anpassa badrum och kök. 

Men räcker det? Hur påverkas livskvalitén om man inte kan ta 
sig ner för trapporna eller inte kan fixa enklare ärenden själv? 

Att vara självständig nog att hämta posten, slänga sopor och 
handla mat är viktigt för att känna att man kan ta hand om sig 
själv och det bidrar till att man håller sig aktiv och därmed 
klarar sig längre på egen hand. Det ökar livskvalitéten. 

Vi vill visa på att tillgänglighet kan ses på tre nivåer: 
lägenheten, huset och närområdet. För att man inte ska 
tvingas flytta från sitt hem krävs det att alla dessa tre 
nivåer fungerar. 

Förslagen illustrerar vanliga problem och möjliga lös-
ningar. Det är inte bundet till en specifik plats, utan är 
allmänna förslag som kan appliceras överallt. 

 

NIVÅ ETT - LÄGENHETEN

Före:

PARKERING

BOSTÄDER

BOSTÄDER

PARKERING

BUSSHÅLLPLATS

BOSTÄDER

BOSTÄDER

APOTEK
MATAFFÄR
KIOSK/CAFÉ

Fönster kan ha låg brösthöjd så den som är rullstolsburen 
kan se ut och får det lättare att sköta om sina växter. 

Efter:

NIVÅ TVÅ - HUSET

NIVÅ TRE - NÄROMRÅDET

I funktionsseparerade områden blir det 
svårt att fixa med vardagsärenden. Att ta 
sig till externa köpcentrum blir svårare 
när kroppen, synen och hörseln blir sämre. 
Genom att själv kunna fixa ärenden som 
att handla mat, posta paket och fika med 
vänner håller man sig aktiv i vardagen. 

Genom förtätning och att skapa plats för 
service och affärer i funktionsseparerade 
bostadsområden förenklar man vardagen 
för de som inte kan förflytta sig så lätt. 

Exempel på funktionsseparerat område med enbart bostäder. Här kan man skapa plats för service och butiker. Det gör det lättare att 
utföra ärenden på egen hand. 

Badrum och kök som 
är tillräckligt stora. 

Breda dörrar 
utan trösklar.

Hiss med plats för rullstolsburna. 

Posten är samlad i entrén så alla kan 
få den på en höjd som passar. Inga 
fler problem med att böja sig ner och 
plocka upp post på hallgolvet. 
Dessutom kan det bli en naturlig 
plats för småprat med grannarna. 

För att inte behöva vänta på färdtjänsten 
utomhus kan man sitta på en bänk i entrén. 
Glasväggar gör att man ser och syns. 

bo bra är mer än bostaden
HELHETSSYN PÅ BOSTAD OCH NÄROMRÅDE



AGDA

BENGT

     Jag trivs så bra här! 
 Det bästa är att butiken nere på                             
   hörnet är postombud - det är bra 
för mig som köper och säljer mycket 
på Tradera. Det är inga problem att gå 
med rollatorn i lägenheten, huset och 
på vägarna kring här. Och så är det   
   mysigt att gå ner till fiket och dricka  
  kaffe med mina väninnor. 

 
 Jag flyttade nyss hit 
    när jag och min fru Britt 
  sålde vår villa. Det är skönt 
  att inte ha ansvar trädgården längre, 
ryggen har börjat bli sämre. Sitta ute 
kan vi göra ändå  både på balkongen 
och på uteplatserna på gården. 
Vi är pigga och till sommaren ska 
vi ut och köra motorcykel. Det 
   känns tryggt att veta att vi kan 
     bo här även om någon av oss 
   skulle bli sämre. 

ÅLDER: 85 år

FAMILJ: Änka. 3 
barn, 7 barnbarn 
& 1 katt

INTRESSEN: 
Sälja/köpa saker 
på tradera , 
chatta med 
vänninorna

AGDA

BENGT

bo bra är mer än bostaden
HELHETSSYN PÅ BOSTAD OCH NÄROMRÅDE

apotek café mat frisör

Service och affärer i bostadsområdet skapar mötesplatser och möjlighet att klara sig själv längre. 

AGDA OCH BENGT BERÄTTAR OM SITT BOENDE:

ÅLDER: 65 år

FAMILJ: Fru , 3 
utflugna barn

INTRESSEN: 
Träna på gym och 
åka motorcykel


