
För en bekvämare 
vardag
Information om boende för dig som senior



Bostadsmarknaden kan kännas som en djungel. Vilka 
boenden finns? Hur får jag ett boende? Hur ställer jag 
mig i kö? Hur länge måste jag vänta? Denna broschyr 
är ett stöd på vägen och svarar på de vanligaste 
frågorna.

Att hyra sin bostad har flera fördelar: 
• När du hyr din bostad får du ett bekvämt och tryggt 

boende. 
• Din hyresvärd tar hand om exempelvis underhåll, 

gräsklippning och snöskottning. 
• Du behöver inte fixa kranen som droppar eller ett 

lås som kärvar. Går kylen eller frysen sönder ser din 
hyresvärd till att den byts och du behöver inte lägga 
någon kontantinsats.  

Allt för att du ska få en enklare och bekvämare vardag. 

Det första steget är att ställa sig i bostadskö. Ju förr 
desto bättre. Du får ett poäng per dag och om flera 
söker samma bostad är det personen med flest poäng 
som får den. Så se det som en investering – med 
många poäng har du större möjlighet att välja precis 
det bostadsområde och den bostad du önskar om du 
bestämmer dig för att flytta. 

Du vet väl att du kan ha rätt till
bostadstillägg? Läs mer på: 
www.pensionsmyndigheten.se



Vilka olika sorters boende finns det?
För dig som är senior finns olika sorters boende att 
välja mellan. Nedan kan du läsa om skillnaden mellan 
dem och om vad som krävs för att söka.

Tillgänglig bostad
Många lägenheter byggs idag med ökad tillgänglighet. 
Det innebär bland annat att det finns hiss och extra 
stort svängrum i badrummet. Trösklarna är låga och 
det finns inga hinder i lägenheten eller i utemiljön. Den 
här formen av bostad kan sökas av alla, oavsett ålder.

√ Boende med ökad tillgänglighet
√ Alla kan söka

Seniorboende
Ett seniorboende är en lägenhet med god tillgänglighet 
och standard anpassad för äldre. Här finns exempelvis 
hiss, rymligare badrum och breda dörrar med låga 
trösklar. I närheten finns ofta en gemensamhetslokal och 
lägenheterna ligger vanligtvis nära service, kollektivtrafik 
och vårdcentral. Det ingår ingen vård men behöver du 
stöd och hjälp kan du ansöka om hemtjänst. 

Seniorboende erbjuds i första hand till dig som fyllt 70 
år, men även du som fyllt 55 år kan söka. Om ingen av 
de sökande är över 55 år erbjuds lägenheten till den i 
kön som har flest poäng, oavsett ålder.

√ Tillgängligt boende men med extra anpassning till äldre
√ Gemensamhetslokal finns i närheten
√ Nära till service
√ Kan sökas av dig som är 55 år eller äldre



Trygghetsboende
Ett trygghetsboende är en lägenhet med god 
tillgänglighet och standard anpassad för dig som är 
äldre. Här finns det gemensamma utrymmen och en 
bovärd. Här ingår ingen vård men behöver du stöd och 
hjälp kan du ansöka om hemtjänst. 

Trygghetsboende är för dig som är 65 år eller äldre. 

√ Tillgängligt boende med extra anpassning till äldre
√ Har en bovärd
√ Gemensamhetslokal finns i byggnaden
√ Kan sökas av dig som är 65 år eller äldre 

Särskilt boende (vårdboende)
När du inte längre kan bo kvar i din bostad på 
grund av stort vårdbehov, kan du ansöka om 
att flytta till ett särskilt boende. Särskilt boende 
är en biståndsbedömd insats där du behöver 
ha ett stort vårdbehov dygnets alla timmar. 

Du ansöker på www.vaxjo.se eller  
kontaktar kommunens myndighetsavdelning på 
telefon 0470-410 00.



”Eftersom jag hade samlat så 
många köpoäng var jag inte särskilt 

begränsad i mitt val” 
Laila, boende hos Vidingehem



Var finns boendena i Växjö kommun?

Växjö stad (hyresvärd är Växjöbostäder)

Läs mer om respektive boende på sidan jämte.
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1 Pär Lagerkvists väg 13D. 5 seniorbostäder. Samtliga 
 lägenheter (ytterligare 21 stycken) blir successivt 
 seniorbostäder allteftersom de blir lediga. 
 Fastigheten ligger intill vårdboendet Norrelid.

2 Borgmästaregatan 26. 5 seniorbostäder. Samtliga 
 lägenheter (ytterligare 7 stycken) blir successivt 
 seniorbostäder allteftersom de blir lediga. 
 Fastigheten ligger intill vårdboendet Borgmästaren.

3 Smedsvängen 9. 11 seniorbostäder. Samtliga 
 lägenheter (ytterligare 11 stycken) blir successivt 
 seniorbostäder allteftersom de blir lediga. 
 Fastigheten ligger intill vårdboendet Bågen.

4 Birkagatan 24B, 26. 14 seniorbostäder.  

5 Västergatan 21. 4 seniorbostäder.

6 Vildparksgatan 12, 16A-B. 35 seniorbostäder.

7 Västra Esplanaden 22, 24, 26, 28, 30. 23 senior-
 bostäder.
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Växjö kommun (hyresvärd är Vidingehem)

Läs mer om respektive boende på sidan jämte.



8 Öjaby. Kantorsvägen och Ivar Klockares Väg. 
 20 seniorbostäder. Samtliga lägenheter (ytterligare 9 
 stycken) blir successivt seniorbostäder allteftersom 
 de blir lediga.

9 Gemla. Ängsvägen.
 2 seniorbostäder. Samtliga lägenheter (ytterligare 2 
 stycken) blir successivt seniorbostäder allteftersom 
 de blir lediga.

10 Lammhult. Köpmannagatan. 
 7 seniorbostäder. Samtliga lägenheter (ytterligare 8 
 stycken) blir successivt seniorbostäder allteftersom 
 de blir lediga.

11 Rottne. Rosendalsvägen, Fabriksvägen, Löpanäs-
 vägen, Gullebovägen, Postvägen 
 7 seniorbostäder. Samtliga lägenheter (ytterligare 26 
 stycken) blir successivt seniorbostäder allteftersom 
 de blir lediga.

12 Sandsbro. Planetvägen, Lenhovdavägen, Lancastervägen 
 7 seniorbostäder. Vidingehem planerar att bygga 
 ytterligare 19 seniorbestäder på Lancastervägen.

13 Braås. Sjösåsvägen och Kolarevägen.
 5 seniorbostäder. Samtliga lägenheter (ytterligare 6 
 stycken) blir successivt seniorbostäder allteftersom 
 de blir lediga.

14 Ingelstad. Gamla Växjövägen. 
  15 lägenheter i trygghetsboende.

På Boplats Sverige, www.boplatssverige.se, hittar du 
samtliga lediga lägenheter – även de som ägs av privata 
hyresvärdar. 



Ställ dig i kö på Boplats Växjö
För att du ska kunna bli erbjuden ett boende är det 
viktigt att du ställer dig i kö i god tid. Vidingehem och 
Växjöbostäder har samma bostadskö – Boplats Växjö. 
Här ansöker du om tillgänglig bostad, seniorboende 
eller trygghetsboende.

På www.boplats.vaxjo.se finns fliken ”Boende för seni-
orer” - där kan du läsa mer om skillnaden på boenden 
och vad som krävs för att söka respektive boende.

Seniorlotsen – kan ge dig vägledning
Kommunens seniorlots jobbar med att svara 
på frågor och vägleda dig som är 65 år och 
äldre. Vägledningen kan handla om hur man 
kan bryta ofrivillig ensamhet, det digitala 
utanförskapet, boende för äldre, vägledning 
kring hushållsnära tjänster med mera. 

Du når seniorlotsen på telefon 0470-410 00.



Så här gör du…
För att ställa dig i bostadskön går du in på 
www.boplats.vaxjo.se och registrerar dig. När regist-
reringen är klar kan du anmäla ditt intresse för lediga 
bostäder. 

Har du inte tillgång till internet är du välkommen att 
besöka Växjö kommuns kontaktcenter på Västra 
Esplanaden 18 i Växjö för att registrera dig och få hjälp 
med vilka lägenheter som är tillgängliga för intresse-
anmälan. Vid frågor om en specifik lägenhet eller ett 
område kontaktar du hyresvärden som hyr ut boendet.

Du kan bevaka utbudet och söka lägenhet genom att 
besöka vår webbplats www.boplats.vaxjo.se eller 
ringa till oss på telefon 0470-73 47 00. 

För att få tips på lediga lägenheter behöver du regist-
rera en e-postadress. Om du inte har någon e-post-
adress kan du enkelt skapa en eller be en anhörig 
registrera sin. På så sätt håller du dig uppdaterad när 
lediga lägenheter kommer ut. 

Om flera sökande uppfyller fastighetsägarens krav 
(exempelvis krav på ålder) blir den med längst kötid 
erbjuden lägenheten. 



Vid frågor är du välkommen att kontakta 
Boplats Växjö

Telefon 0470-73 47 00 
E-post: boplats@vaxjo.se

Besöksadress: Västra Esplanaden 18, Växjö

I SAMARBETE MED

Senast uppdaterad februari 2021.


