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Välkommen till nyårsnumret av vårt nyhetsbrev!  
Tack för responsen på tidigare nyhetsbrev. Efter novemberbrevet om ramper och trappor fick vi tips på bra design.  

Fortsätt skicka in tips och förslag att ta med i kommande nyhetsbrev. /Leif Wikman 

Tillgänglighetsfrågorna alltmer aktuella 
Allt fler kommuner och fastighetsföretag har insett behovet och inventerar tillgängligheten i sina 

flerfamiljshus. Bakgrunden är att en stor del av fastighetsbeståndet är flervåningshus utan hiss. Idag 

bor 70 000 personer över 80 år i sådana hus. Den siffran kommer att öka i takt med att vi lever allt 

längre och att rekordgenerationen blir äldre. Se www2.prodgr.se/20111214/bristen-pa-hissar-kan-

kosta-samhallet-miljarder/ 

För samhället innebär otillgängliga bostäder ökade krav på hemtjänst och äldreboende till personer 

som annars skulle klara sig utan eller med mindre insatser om de själva kunde ta sig ut. Varje års 

tidigareläggning av hemtjänstinsatser för så många innebär miljarder i ökade samhällskostnader.  

 

För kundorienterade fastighetsföretag som vill behålla sina hyresgäster även när de blir gamla är 

inventering och tillgänglighetsanpassningar i underhållsplanen ett måste. Bl a Micasa har ett sånt 

program. Se www2.prodgr.se/20111228/60-procent-av-tillganglighetsanpassningar-genomforda-av-

micasa-fastigheter/  

 

 

Fastighetskonferens 24-25/4 i Luleå 
Boka in Luleå 24-25 april 2012 för en konferens på temat Boende för äldre. SABO, Fastighetsägarna, 

SKL, Hjälpmedelsinstitutet, Lulebo AB och Luleå kommun inbjuder kommuner, privata och offentliga 

fastighetsägare mfl till en konferens om hur vi ska skapa ett bra boende för äldre – i det vanliga 

bostadsbeståndet, i trygghetsboende, i olika former av seniorboende.  Mer info kommer i nästa 

nyhetsbrev. 

 

Aktuellt från Nätverket Bo bra på äldre dar  
Nätverket Bo bra på äldre dar – Norrland har nu 10 kommuner som aktivt nätverkar om nytänkande 

kring bostäder och boendemiljöer för äldre. Det finns ytterligare 3 nätverk i landet som arbetar med 

att utveckla bostäder för äldre, så totalt är vi närmare 60 kommuner i nätverken. 

Det som varit mest spännande hittills är att se samverkan starta upp mellan kommunernas 

äldreomsorg och samhällsplanering. För underligt nog finns den inte på de flesta håll. 

En alltmer aktuell dimension är hur vi arbetar med attitydpåverkan. Hur gör vi för att få 

pensionärerna (inte minst 40-talisterna) att inse att det här med att flytta till ett tillgängligt boende 

gäller mej – och snart, inte sen. Vid konferensen i april kommer Luleå att berätta hur de gör. 
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