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Attraktivt seniorliv  

 

På uppdrag av Moderata seniorer i Trelleborg har vi undersökt vad som utgör ett attraktivt liv för 

seniorer..   

Ett gott seniorliv bygger på fyra hörnpelare. Attraktivt boende, social gemenskap, fysiskt och 

psykiskt välmående och trygghet. 

Utifrån dessa hörnpelare har vi sammanställt vad vi funnit inom var och en av dessa för att skapa 

attraktion. 

Vi har gjort intervjuer med andra seniorer, fastighetsägare och seniorboenden. Vi har också sökt 

information på nätet om hur andra kommuner skapar attraktiva miljöer för seniorer. 

Området är mycket omfattande och våra slutsatser långt ifrån heltäckande. Vi rekommenderar 

därför att en ständig arbetsgrupp inom Moderata Seniorer bildas, för att bevaka seniorernas intresse 

inom de fyra hörnpelarna enl ovan. Det är också viktigt att regelbundet föra fram dessa intressen till 

kommunens beslutsfattare. 

 

Kort sammanfattning: Seniorstrategi   

Inom de närmaste 20 åren kommer åldersgruppen över 80 år att fördubblas. I den gruppen finns 

många kapitalstarka 40-50-talister. De är  friskare och aktivare än tidigare generation i den här 

åldersgruppen. De ställer också högre krav på sitt boende. 

 Utveckla bostadsbeståndet med  attraktiva senioranpassade boendeformer med hög kvalitet 

och  service. 

 Skapa kommunal seniorhemsida där aktuella senioraktiviteter, såsom föreläsningar, fysiska 

aktiviteter, konserter, stadspromenader, museeutställningar, etc, etc. framgår. 

 Engagera seniorer  som frivilligt arbetar med seniorfrågor för att uppnå KASAM (känsla av 

sammanhang) 

 För att skapa en livsmiljö som är särskilt attraktiv för seniorer är det viktigt att mötesplatser 

skapas 

 Ta fram en ”seniorhandbok” och ge  till alla nyblivna seniorer med information om 

seniorlivet i kommunen. 

 Ställ krav på att ”seniorservice” skall kunna förmedlas. 

 Använd modern informationsteknik som komplement för att skapa trygghet. 

 Marknadsför Trelleborg som attraktiv och aktiv seniorkommun. 

 

Attraktivt Boende är A och O 

 Vi har fokuserat vår informationsinsamling på de som bor i stora villor, ofta i flera våningar och 

med stor trädgård. 

Ett vanligt svar vi fått när vi ställt frågan ,om hur man tänker sig bo i framtiden som senior, är att 

man helst skulle vilja bo kvar där man nu bor. Man inser dock att det inte alltid är praktiskt möjligt. 
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Den här gruppen söker relativt exklusiva boenden med stora rum. Man vill bo centralt och ha 

tillgång till närservice i form av dagligvaruhandel, vårdcentral, apotek o liknande. 

Boendeformer av denna typ erbjuds av våra kringkommuner vilket gör att man söker sig bort från 

kommunen.  

Det är olyckligt med tanke på att detta är en köpstark grupp som vi gärna vill behålla. 

Tillgång till  exklusiva seniorboenden kan också betyda inflyttning av kapitalstarka seniorer från 

andra delar av landet. 

Vid planering av sjöstaden och exploatering av byarna skall ”åldersperspektivet” beaktas. 

Med vårt unika läge som Sveriges sydligaste stad med närhet till storstad, internationell och inrikes 

flygplats har vi bättre  förutsättningar än Lomma, Malmö, Helsingborg, Österlen mfl att skapa 

attraktiva seniormiljöer, såväl i tätorten som i byarna.  

Inom en nära framtid ökar förutsättningarna ytterligare i och med att vi får tågförbindelse.  På lite 

längre sikt kan attraktiva bostäder för seniorer skapas i sjöstaden. 

Goda lokala och regionala fysiska kommunikationer liksom bredband är viktigt. 

Lägenheter skall vara av hög kvalitet, välutrustade och av varierande storlek, med tanke på att 

många är ensamstående. Rummen skall vara rymliga liksom inglasade balkonger eller uterum.. 

Tillgång till reception, sjuksköterska och hustomte ökar attraktionen och bidrar till tryggheten.. 

 I flervåningshus skall hiss finnas från markplanet. 

Äldreboendedelegationen har i sitt slutbetänkande föreslagit att utöver det ordinarie boendet behövs 

seniorbostäder, trygghetsbostäder och boende inom vård och omsorg. 

Idag bor cirka 90 procent av dem som är 65 år eller äldre i sitt ordinarie boende. Det ordinarie 

bostadsbeståndet behöver utvecklas för att kunna tillgodose det växande behovet av bostäder 

anpassade till en åldrande befolkning. 

 

I Trelleborgs kommun är det lagstadgade behovet väl tillgodosett. Däremot saknas 

seniorboendeformer med ”guldkant”. Vi riskerar därför att förlora de seniorer som söker denna typ 

av boende under livets senare del. 
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Bostads och byggföretagens syn 

Ola! Kan du skriva ett inlägg om detta? 
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Seniorservice 

Utanför de lagstyrda insatserna  som kommunen är ålagd att sörja för,  skall kunna tillhandahållas, 

oftast mot avgift., genom arbetsmarknadsförvaltningen/arbetsförmedlingens eller privata företags 

försorg. 

Tjänster som kan vara aktuella är tex: 

Fönsterputsning, Snöskottning,Veckostädning, Garderobsstädning, Gräsklippning,Förrådsstädning, 

Strykning, Storstädning, Krattning, Rengöring Kyl/Frys, Spisrengöring, PC och Internetsupport 

 

Även kunna bistå och vara sällskap (social samvaro) i hemmet eller vid  besök av läkare, apotek, 

bank eller liknande. 

Social gemenskap 

Forskning visar att för de äldre är det den sociala gemenskapen som är viktigast för en meningsfull 

tillvaro och är en förutsättning för hälsosamt åldrande. 

En bra och väl fungerande närmiljö för äldre förutsätter att affärer, apotek, paketutlämning och 

annan närservice finns i området. 

För att skapa en livsmiljö som är särskilt attraktiv för seniorer är det viktigt att mötesplatser skapas 

(pubar, cafeer, restauranger, gemensamhetslokaler, övernattningslägenheter, gym, hobbylokaler, 

vinkällare, vårdcentral osv.) inom boendeområdet. 

Studiecirklar och andra sociala aktiviteter förebygger social isolering och ensamhet.  

Ge en ”pensionärshandbok” till alla nyblivna ålderspensionärer med information om pensionärslivet 

i kommunen. 

Exempel på lyckade aktiviteter som stimulerar social gemenskap: 

Passion för livet, 

http://www.spf.se/spf/uploads/Rot/folkhalsa/doc/PassionLivet2007.pdf 

 

Må bra av den mat du äter från SPF Järvsö  

http://www.spf.se/spf/uploads/Intranet/Folkhalsa/docs/Studieplan%20M%C3%A5%20bra%20av%2

0den%20mat%20du%20%C3%A4ter%202009Ny.pdf 

samt 

Karlar, grabbar, kompisar från SPF Hedemora http://www.spfhedemora.se/kgk.html  

är exempel på aktiviteter för social gemenskap. 

 

http://www.spf.se/spf/uploads/Rot/folkhalsa/doc/PassionLivet2007.pdf
http://www.spf.se/spf/uploads/Intranet/Folkhalsa/docs/Studieplan%20Må%20bra%20av%20den%20mat%20du%20äter%202009Ny.pdf
http://www.spf.se/spf/uploads/Intranet/Folkhalsa/docs/Studieplan%20Må%20bra%20av%20den%20mat%20du%20äter%202009Ny.pdf
http://www.spf.se/spf/uploads/Intranet/Folkhalsa/docs/Studieplan%20Må%20bra%20av%20den%20mat%20du%20äter%202009Ny.pdf
http://www.spfhedemora.se/kgk.html
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Fysiskt och psykiskt välmående 

Utemiljön skall stimulera till promenader och aktiviteter som boule, trädgårdsvård , solhörnor, bad, 

bastu etc. 

Konstutsmyckad inne och utomhusmiljö, pool, bastu, gym, 

Trygghet 

God belysning på gångvägar och stigar. Kameraövervakning av entreer, parkeringsgarage etc 

Möjlighet att be busschauffören stanna mellan hållplatserna för att komma närmare resemålet vilket 

också ökar möjligheten att resa kollektivt utan färdtjänst. 

Tillgång till och kunskap att använda internet skapar trygghet och minskar isoleringen. 

Stabil och förutsägbar  kommunal, regional och rikspolitik 

Erbjud seniorer att ansluta sig till  e-omsorg genom modern informationsteknik. 

Riskprognoser, det vill säga ett sätt att hitta de människor som är särskilt utsatta. 

"Fixare" som hjälper till med göromål som annars innebär risker. 

Riskinventering och säkerhetsronder, det vill säga översyn av risker t.ex. med hjälp av checklistor. 

Regelbundna hembesök kan skapa trygghet, minska isolering och ge kommunen bättre 

planeringsunderlag. 

Digitala trygghetslarm med dubbelriktad videokontakt 

Referenser 

För bakgrundsinformation som vi hittat, ber vi att få hänvisa till vår blogg. 

http://stenandersson.wordpress.com/ 

 

Vi som jobbat med att ta fram detta underlag är: 

Sten Andersson, Marianne Ahlgren och Ola Pärson 

 

 

 


