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”De äldre ska känna trygghet och en känsla av sammanhang. 
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KHF Trygga Hem
i Grästorp

Trygghet, omtanke, omvårdnad och smart ekonomi. Fyra goda ting som inramar den 

kooperativa hyresrätts föreningen KHF Trygga Hem i Grästorp. För när Grästorps kom-

mun tillsammans med Riksbyggen  skissade på lokaler och bostäder för äldreboende, 

seniorcenter för äldre, daglig verksamhet, daglig sysselsättning med mera, var det med 

brukarna i fokus.

– Vi ville redan från början att det skulle bli så bra som möjligt för hyresgästerna,  förklarar 

Trygga Hems ordförande Svante Classon, politiker (C) i kommunen.

Hans Ekensskär, socialchef, fortsätter:

– Vi hade en uppdaterad äldreomsorgsplan att ta hänsyn till. När vi startade Trygga 

Hem 2010 hade vi varit runt och kikat på kommuner som var i framkant med detta. 

Utmaningen var att skapa hemlika miljöer. Något vi tillsammans har processat fram 

med Riksbyggen, politiker och medledarna, det vill säga de som jobbar inom verksam-

heterna.

87 moderna lägenheter har det blivit under tio års tid. En omfattande ombyggnad var 

på Vistegården till 48 lägenheter i särskilt boende, varav några parlägenheter. Alla fick 

moderna badrum/toaletter, wifi i varje lägenhet och genomtänkt färg och form.

– De äldre ska känna trygghet och 

en känsla av sammanhang. Men det 

ska det också vara för dem som job-

bar här, menar Hans Ekensskär.

– Vi tittar mycket på kvalitet, men 

också på kostnaderna. Med koll på 

ekonomin kan vi styra mycket.

Nu firar Trygga Hem med trygghet, 

omtanken, omvårdnad och smart 

ekonomi 10 år. För ska man bli äldre 

ska man bli det i Grästorp.
Hans Ekensskär, socialchef, och Svante Classon, ordförande
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Bakgrund
Mot bakgrund av stora investeringsbehov började kommunen 

 redan 2008 diskutera ett alternativt ägande av kommunens fastig-

heter. En försäljning av kommunens fastigheter skulle också med-

föra en ökning av kommunens bankmedel och därmed minska 

behovet av upplåning för att finansiera nya investeringar. Bland 

olika alternativ kom då kommunen i kontakt med Riksbyggen och 

den kooperativa hyresrätten för vård- och omsorgsbostäder. Detta 

alternativ motsvarade väl kommunens krav på insyn, medbestäm-

mande och full kontroll av verksamheten.

I juni 2009 startade kommunen och Riksbyggen ett arbete kring 

omvandlingen av boendet på Smultronvägen till ett modernt LSS-

boende. Under projekttiden, som leddes av en styrgrupp, pågick 

även ett arbete som omfattade en ombyggnad av äldreboenden på 

Vistegården och Åsevi. Resultaten i projekten visade att de före-

slagna alternativen var genomförbara och ett långsiktigt samarbete 

började ta form. 

Parallellt med det pågående projektet kring omvandlingen av 

kommunens fastigheter för äldreboende pågick även arbetet med 

en äldreomsorgsplan i kommunen där fokus låg på ett hälsofräm-

jande synsätt. Tankarna och förslagen i äldreomsorgsplanen kom i 

stor utsträckning att ligga till grund för omfattning och inriktning 

i det pågående projektet för omvandlingen av äldreboenden till 

moderna och ändamålsenliga lokaler med hemlika förhållanden för 

de boende. 
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Smultronvägen
Resultatet i projektet för Smultronvägen visade att ombyggnaden till 

ett modernt LSS-boende med hög boendestandard och anpas-

sade verksamhetslokaler skulle kunna genomföras. Projektet 

visade också att kommunens totala kostnad för den  aktuella 

verksamheten blev något lägre jämfört med utgångs-

läget. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2010 

att tillsammans med Riksbyggen bilda en kooperativ 

 hyresrättsförening, Riksbyggens kooperativa hyresrätts-

förening, RKHF Trygga Hem i Grästorp. I samma beslut 

utser kommunen tre representanter till styrelsen samt att 

sälja fastigheten Smultronvägen 20 till föreningen. Vid sam-

ma fullmäktigesammanträde antas också kommunens nya 

 äldreomsorgsplan där innehållet kommer att styra den fortsatta 

planeringen av ombyggnaden av kommunens äldreboenden.

Den 13 april 2010 hölls stiftarstämma och föreningen RKHF Trygga Hem  i 

Grästorp registrerades hos Bolagsverket i maj 2010 viket blir startpunkten för förening-

ens verksamhet.

I augusti 2010 köper föreningen Smultronvägen 20 och det resulterar i fem stycken 

lägenheter med tillhörande gemensamhetslokaler och en lokal som kan omvandlas till 

ytterligare en bostad vid behov. Detta är den första fastigheten föreningen köper och 

omvandlar till ett modernt och funktionellt boende efter kommunens behov.
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DAviD, 28, DAGliG  verKsAmHet,  
pAletten

I nya fräscha lokaler huserar Paletten, den dagliga verksamheten, dit 28-årige 

David går för att umgås eller bara hänga. Lokalerna är nyrenoverade sedan 2016 

och fylld av aktiviteter.

– Jag har varit på Paletten sedan jag gick ut gymnasiet. Jag har mina kompisar 

här och tycker om att vara här, säger han.

– Det är roligt och jag får göra olika saker. Det vanli-

gaste är musik och att jag får datortid. Jag klarar da-

torn själv och lyssnar mycket på hårdrock och punk. 

Hemma blir det mest att jag spelar tv-spel.

Han tar sig till och från boendet med sin cykel. Ett 

sätt att få motion. Han har dessutom siktet inställt mot 

Göteborgsvarvet.

– Ja, jag tränar för det. Det korta på 2,1 kilometer. Det 

kommer att bli det tredje året i rad. Då tar jag med 

min cykel. Här i Grästorp tar jag också extraturer med 

den, om jag ska köpa godis eller åka till biblioteket. 

Jag tycker om att läsa, säger han som har böckerna om 

Alfons som favoriter.

David, som har en funktionsnedsättning, är noga med 

att röra på sig.

– En dag i veckan är vi utomhus. Men det är något vi kan välja, säger han.

På dagarna hjälper han också till med att sätta ut TicsPac, hundpajspåsar, i Gräs-

torp.

På den dagliga verksamheten får han den omsorg som krävs och mer därtill – 

samt, förstås, också mat.

– Den är bra. Den kommer från Centralskolan där några av oss jobbar. Jag äter 

allt, men tycker bäst om panerad fisk.

”Det är roli
gt och jag

 

får göra o
lika saker

” 
tryGGA Hem i  
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mAj, 95, visteGårDen

Hon är på god väg mot 100 år. Maj, född 1925 i Slädene socken har perspektiv på till-

varon. För minnet är det inget fel på. Inte på ordningen i hennes rum på Vistegården 

heller med bilder på barn, barnbarn och barnbarns barn. Här får hon omsorg, vård och 

sällskap.

– Jag kan inte säga annat än att det är fint och bra här. En stortrivs här, säger hon som 

har bott här i två år.

– Nej, jag längtar inte hem. Jag vill bara vara här. Är det något så trycker jag på larmet. 

De tittar efter mig och rättar till om det är någonting.

På Vistegården har hon nära till allting. Med stöd av sin rollator tar hon sig till läkare och 

apotek. Allt finns inom räckhåll från det praktiska boendet.

– Allt ordnas och ska jag till högmässan kommer de och hämtar mig. Det är ju inte alltid 

lätt att hitta, men jag får hjälp. Och maten… åh, så god. Till det kaffe fyra gånger om 

dagen och gotter eller kakor till.

Maj ser förtjust ut, men hamnar snart i allvar.

Hon berättar om sin barndom. Hur äldre och sjuka togs om hand då. Men också om 

fattigdomen som fanns.

– Blev någon dålig så hjälpte man med mat. 

Men det fanns ju också fattighuset. Där fick 

man sitta ensam, säger Maj, glad att det har 

blivit annorlunda nu.

Hon läser en av sina dikter – hon har publi-

cerat fyra diktsamlingar – fritt ur huvudet 

med stark röst. För läsa har det blivit svårt 

med då ögonen inte riktigt vill klara det.

Barnen kommer och hälsar på flera gånger 

i veckan. Uppskattade besök då maken se-

dan en tid inte längre finns hos henne.

– Jag var gift med världens bästa karl. Vi var 

gifta i 60 år, säger hon med ett leende.

”Nej, jag längtar  inte hem” 
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”Nej, jag längtar  inte hem” 

Vistegården
I augusti 2011, köper föreningen äldreboendet Vistegåden, 

Rönnvägen 10. Ombyggnaden sker i fyra etapper och resulta-

tet blir 48 lägenheter i särskilt boende med inriktning demens, 

med möjlighet till parboende. Omvandlingen till ett boende 

med hemlika förhållanden styrs i stor utsträckning av kommu-

nens antagna äldreomsorgsplan. Vid ombyggnaden utformas också 

en välplanerad och inbjudande utemiljö för de boende. Den ombyggda 

Vistegården invigs högtidligt 12 december 2012 med mat och underhållning 

tillsammans med samtliga hyresgäster, personal och övriga inbjudna gäster. Samtliga 

har på ett eller annat sätt varit inblandade i Vistegårdens förändring till en trygg och 

trivsam hemmiljö för de boende och lokaler där kommunen kan bedriva en omvårdnad 

med högsta kvalité.
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Åsevi
Fastigheten Åsevi förvärvas av föreningen i december 2014. Den 11 maj 2015 sker 

första spadtaget för ombyggnaden som pågått sedan december. Projektet genomförs 

i två etapper och resulterar i 12 platser särskilt boende somatik, 10 korttidsplatser, 10 

trygghetslägenheter, verksamhetslokaler samt lokaler för daglig sysselsättning och dag-

lig verksamhet LSS. 

I november 2015 är också första etappen av ombyggnaden av Åsevi klar och ombyggna-

den av andra etappen startar. Invigningen av Åsevi-huset äger rum den 14 september 

2016 på innergården tillsammans med de boende. Det som då återstår att åtgärda i 

fastigheten är en del av källarutrymmet. Under hösten 2018 påbörjas ombygg-

naden av källaren till omklädningsrum samt gym, som tas i bruk i 

juni 2019. 
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CHristel, 87, tryGGHetsläGenHeternA

Hon kan byggnaden där hon nu bor, 87-åriga Christel. Det var här som hon en gång 

jobbade i över 30 år, för att ge de äldre vård och omsorg. Men av det som en gång var ett 

ålderdomshem märks nu ingenting. Christels 49 kvadratmeter stora lägenhet är trevlig, 

modern, fräsch, praktisk och ombonad med saker som minner om hennes långa liv och, 

förstås, om barn, barnbarn och barnbarns barn.

– Jag har tre pojkar och en tös, säger hon stolt och fortsätter:

– Och fem barnbarn plus tre barnbarns barn. Dessutom finns min syster nära.

Jo, mycket och många att hålla reda på. Men det gör Christel med glans och det hon 

inte klarar själv får hon hjälp med.

– Jag har barnen som kommer och hjälper till. Sedan finns ju här en bovärd som finns 

till hands. Att bo så här är verkligen tryggt åldrande. Det känns bra och behövs då man 

blir äldre, säger hon.

– Jag är så nöjd. Det var bra också för min man, som bodde här på ett särskilt boende 

innan han gick bort.

Hon har bott i sin lägenhet i två år. Här kan hon rå sig själv, som hon uppskattar, men 

har också nära till umgänge.

– Ja, när jag hinner. Jag har allting i närheten. Vill man ha sällskap eller dricka kaffe är 

det inte långt bort. Måndagar och torsdagar går jag till dagverksamheten. Där brukar 

jag äta också. Annars brukar jag laga min mat själv. Varje tisdag går jag på andakt och på 

söndagarna i kyrkan. 

”Jag har allting i närheten.” 
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”Jag har allting i närheten.” 
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söDerGAtAn
För att kunna möta det stora mottagandet av ensam-
kommande barn och unga i kommunen förvärvar 
föreningen två fastigheter, i november 2015 och den 
7 januari 2016, varav den ena säljs i april 2018. På Sö-
dergatan 45 startar kommunen ett hem för vård och 
boende. Under åren har inriktningen på verksamheten 
förändrats utifrån kommunens ändrade behov.

KlimAtsmArt
I april 2019 beslutar föreningen att bidra med ett en-
gångsbelopp på 50 tkr till kommunens nystartade senior-
center som ligger i direkt anslutning till Vistegården. 

I juni samma år installerar föreningen komfortkyla i 
Vistegårdens lokaler och i delar av Åsevi samt monte-
rar solpaneler på Vistegårdens tak med driftstart efter 
sommaren 2019.

nAmnänDrinG
Under 2019 diskuterade föreningen att ändra stad-
garna för att kunna bredda föreningens verksamhet att 
inte enbart omfatta vård och omsorgsbostäder. De nya 
stagarna antas, och registreras hos bolagsverket den 

Arbetet går vidare...

Svante Classon ordförande grästorps kommun
Sven Karlsson  vice ordf.  grästrops kommun
Hans Ekensskär  Ledamot  grästorps kommun
Maria Karlsson Ledamot  riksbyggen

5 november 2019. Därmed ändras också namnet till 
Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Gräs-
torp.

FrAmtiDen
Under 2019 har diskussioner i föreningen pågått, i 
nära samarbete med kommunen, att planera för en 
nybyggnation av trygghetslägenheter. Ett behov som 
bedöms vara stort och också utgöra ett komplement 
till de 10 trygghetslägenheter som idag finns på Hal-
lers väg 22.  En diskussion och planering som kommer 
att fortsätta under 2020. 

I övrigt fortsätter föreningen att administrera och 
förvalta befintliga bostäder och lokaler med syfte att 
 erbjuda de boende ett bra och hemlikt boende samt 
lokaler där kommunen kan bedriva en äldreomsorg 
med hög kvalité. Föreningens förvaltning sker i nära 
samarbete med kommunens verksamheter för att 
uppnå maximal nytta för båda parter och med fokus 
på det som är av värde och nytta för föreningens hy-
resgäster. 

Hallers Väg 20-22/ 
Ambjörnsvägen 7B (Åsevi) 
förvärv: december 2014 
Köpeskilling: 7,6 mkr 
ombyggnad: 61 mkr 
yta: 4 500 kvm

Birgitta Karlsson Ledamot  stämman
Kjell Andersson Ledamot  stämman
Jennie Sterner  Ledamot stämman

MEDLEMMAR I FÖRENINGENS FÖRSTA STYRELSE:

VID INGÅNGEN AV 2020 äGER ocH FÖRVALTAR TRYGGA HEM FÖLjANDE FASTIGHETER:

jon jespersgatan 28 (Loftlägenheter)
från januari 2015 administrerar och 
blockförhyr föreningen 12 lägenheter av 
grästorps kommun i Kommunens Hus.
yta: 715 kvm

Södergatan 45
förvärv: januari 2016
Köpeskilling: 2,2 mkr
yta: 239 kvm

Smultronvägen 20
förvärv: augusti 2010
Köpeskilling: 4,1 mkr
ombyggnad: 3,3 mkr
yta: 770 kvm

Rönnvägen 10 (Vistegården)
förvärv: augusti 2011
Köpeskilling: 7,3 mkr
ombyggnad: 70 mkr 
yta: 3 494 kvm
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Så fungerar 
Trygga Hem

Kooperativa hyresrätter för äldre är:

• Moderna och värdiga vård- och omsorgsboenden 
samt trygghetsboenden.

• Alternativ till traditionellt kommunalt fastighetsför-
valtande, som samtidigt möter ett ökande vård- och 
omsorgsbehov

• En förening stiftas gemensamt av kommunen och 
Riksbyggen.

• Modellen passar för både nybyggda och befintliga 
lokaler

• Kommunen behåller  insyn i föreningen och över 
fastigheter som är centrala utan att belasta den kom-
munala investeringsbudgeten.

• Att bo i en kooperativ hyresrätt ger de boende infly-
tande över sitt boende till en låg inträdesavgift (ofta 
100 kronor). 

• Riksbyggen har etablerat kooperativa hyresrättsför-
eningar i tio procent av landets kommuner, men har 
identifierat ett behov hos ett stort antal orter runt om 
i landet.
 

en eKonomisK FöreninG sKApAs
Kommunen bildar en ekonomisk förening tillsammans 
med Riksbyggen. Befintliga kommunala vård- och om-
sorgsfastigheter kan överlåtas till föreningen och där-
med frigörs kapital i kommunen. Riksbyggen driver 
och samordnar utvecklingen av fastigheten. 

Föreningen äger fastigheterna. När projektet är fär-
digt stannar Riksbyggen kvar som fastighetsförvaltare 
medan kommunen driver den sociala verksamheten. 
En styrelse med representanter från kommunen, de 
boende och Riksbyggen är garanten för en fortsatt 
god utveckling av fastigheterna och den sociala verk-
samheten. De boende är medlemmar i föreningen så 
länge de bor kvar i fastigheten.

Att mötA ett öKAt  
omsorGsbeHov
Konceptet är perfekt för de kommuner som vill ha ett 
alternativ till traditionellt, kommunalt fastighetsför-
valtande. Och samtidigt vill möta ett ökande vård- och 
omsorgsbehov – detta utan att använda kommunala 
medel. Kommunen har fortfarande insyn i fastig-
heterna och verksamheten genom den kooperativa 
 hyresrättsföreningens långsiktiga ägande.

riKsbyGGen biDrAr meD  
erFArenHet
Riksbyggen har koncepthus för särskilda boenden 
och för trygghetsboenden där utveckling ständigt 
sker för att möta den framtida tekniska utvecklingen.  
På köpet får kommunen all Riksbyggens erfarenhet 
från befintliga kooperativa föreningar med boende för 
äldre och personer med speciella behov.

vårA älDre är värDA  
Det bästA boenDet

Riksbyggens koncept bygger på den kooperativa 
hyresrätten som ger kommunen förutsättningar  
att skapa moderna omsorgsbostäder och trygghets
boenden i befintliga och nybyggda fastigheter.



I denna jubileumsskrift kan du följa med och få 

några inblickar i Grästorps kommuns arbete med 

omsorg för äldre och omvandlingen av befintliga 

boende till moderna och ändamålsenliga bostäder. 

Vi tackar alla inblandade och konstaterar att det 

nu är 10 år sedan vi påbörjade det omfattande 

 arbetet. Nya generationer av äldre och en för

änderlig värld gör att vi ständigt befinner oss i 

förändringsarbete. Här blickar vi lite bakåt, men 

samlar också kraft med blickarna riktade mot 

framtiden.
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