
INITIATIV  

gällande seniorboende i Grankulla  

Inte ett servicehem utan ett seniorboende med olika stora senioranpassade lägenheter 

där hyresgäster och lägenhetsägare lever självständigt.  
 

Eftersom antalet invånare över 65 år i Grankulla redan är ca 2 000 och 

uppskattningsvis kommer att öka kraftigt framöver, behövs nya  boendeformer för 

denna befolkningsgrupp. Detta för att Grankullabor eller personer som bor näst intill 

Grankulla inte skall behöva flytta långt från sin bekanta omgivning. Ett boende där 

man har möjlighet att känna människor sedan tidigare – ger extra trygghet. Därför 

bör staden aktivt möjliggöra och stöda seniorboende. 
 

Ett ÄLDREBOENDE BRHÖVS FÖR AKTIVA och FRISKA SENIORER som vill flytta till 

en mindre bostad, och som vill förbereda sig för sin ålderdom. I Grankulla saknas ett 

sådant boende som är en mellanform mellan att bo hemma eller på ett 

serviceboende. Ett självständigt boende som ger möjlighet till flexibilitet och 

beroende på funktionsförmågan kan den boende vid behov utnyttja utvidgade 

tjänster. Tillgång till service bidrar till livskvaliteten. 
 

Det skall vara möjligt för alla seniorer över 65 år att bo till ett rimligt pris antingen 

på hyra eller i en ägobostad, oberoende av inkomstnivå. 

Det bör finnas olika former av lägenheter såväl gällande storlek som möjlighet att 

äga eller hyra lägenhet. I denna ålder är hyresalternativet  meningsfullt.  

Placeringen av boendet bör vara centralt – nära till övrig service som butiker, 

mötesplatser, kollektivtrafik, parker och gångstigar som är bekanta och gynnar 

friluftsliv. 
 

Det skall även finnas tillgång till större utrymmen där man kan hyra in sig för att 

kunna ha middagar för sina barn och barnbarn samt vänner för att så kunna bo i en 

mindre lägenhet, men ändå inte behöva avstå från sociala sammankomster p.g.a 

utrymmesbrist. 

Boendet skall skapa en fin helhet av gemensamma utrymmen som motverkar 

ensamhet samt uppmuntrar till motion som är i anslutning till boendet. 

I ett seniorboende finns det samvaro och sällskap och även möjligheten att leva sitt 

eget individuella liv, med egna vanor och rutiner, samtidigt som man har tillgång till 

ett utbud av service och olika aktiviteter. 

Ett bra boende som känns både trivsamt och tryggt är en viktig del av ett bra 

åldrande. 

STADEN BÖR BIDRA TILL ATT DETTA BLIR MÖJLIGT  

Samvaro är nyckelordet i seniorboende konceptet 



 

 

 

 

Grankulla Marthaförening rf.     Ordförande Marianne Carlson  

 

 

 

Grankulla Svenska Pensionärer rf.     Ordförande Torolf Hedlund 

 

 

 

Grani Närhjälp rf.    Ordförande Kenneth Söderholm 

 

 

 

Grankullagillet rf.    Ordförande Lars Christer Johans 

 

 

 

Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry.  Puheenjohtaja Pekka Särkkä 

 

 

 

Kauniaisten Martat ry.   Vara puheenjohtaja Virva Wahlstedt  

 

 

 

Grankulla svenska församling  Diakon Catherine Granlund 

 

 

 

Kauniaisten suomenkielinen seurakunta  Diakonissa Pirjo Luoma 

 

 

 



 

 

 

________________________________________________________________________________________________________

_Äldrerådet 


