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Välkommen till nummer 3 av vårt nyhetsbrev!  
Vi har sett ett behov av ett forum för information om nyheter inom området bostäder för äldre. Det händer mycket runt 

om i landet som kan vara intressant att ta del av. Dessutom finns det i debatten mycket okunskap om både hur det ser ut 

på olika håll och vad som kan göras. Vår ambition med nyhetsbrevet är att både sprida information om vad som är på 

gång i olika delar av landet samt att sprida kunskap om äldres boende och hur deras boendesituation kan förbättras och 

göra det möjligt att fortsätta ett självständigt liv. 

Skicka gärna in tips och förslag att ta med i kommande nyhetsbrev. /Leif Wikman 

 

Tråkig design av ramper och trappor 
När vi gått runt i olika kommuner och inventerat tillgängligheten till fastigheterna har vi sett många 

exempel på fula och tråkiga ramper och trappor. Det är rejält tilltagna dimensioner i stål och 

aluminium och ibland tryckimpregnerad furu. Och även om det inte ingår i tillgänglighets-

inventeringen har vi förundrat oss över att ingen satsar på en snygg design. Men nu har vi faktiskt 

hittat en ramp med stil. Den här som vi fann i Bredbyn, Örnsköldsvik visar att det finns de som kan. 

 

 

Nätverket Bo bra på äldre dar utökas 
Nätverket Bo bra på äldre dar – Norrland har inför andra träffen utökats med kommuner som fått 

stöd av Hjälpmedelsinstitutet i november. Det innebär att vi nu är 10 Norrlandskommuner som aktivt 

nätverkar om nytänkande kring bostäder och boendemiljöer för äldre. Vid mötet i november 

diskuterades ställningstaganden, målsättningar, metodik samt skillnader och likheter mellan olika 

kommuner. Vi tog också upp behovet att gemensamt trycka på lagstiftarna kring bl a bostadsbidrag 

och bostadsanpassningsbidrag. Det finns ytterligare 3 nätverk i landet som arbetar med att utveckla 

bostäder för äldre. 

För kommuner är hemläxan att få igång samverkan mellan äldreomsorgen och samhällsplanerarna, 

gärna kryddad med fastighets-, gatu- och parkförvaltning, allmännyttan, trafikbolag mfl. 

Koncerntänkandet behöver utvecklas, både på politisk och förvaltningsnivå. 
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