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INLEDNING

Villa Nest och Botrygg vill skapa framtidens trygghetsboende i Västra Roslags-Näsby. Vi erbjuder innovativa 
och högkvalitativa bostäder, till vilka vi också kopplar ett starkt service- och omsorgskoncept med Villa Nest 
som långsiktig operatör. 

Hit flyttar den som vill fortsätta leva ett aktivt och självständigt liv, men förmodligen efterfrågar lite extra trygg-
het och bekvämlighet i vardagen och vill bosätta sig i en lägenhet där man kommer kunna bo kvar oavsett 
eventuella framtida funktionsnedsättningar.

De boende är alla seniorer, men huset ska vara en mötesplats för människor i alla åldrar. Vår ambition är att, 
tack vare väl genomtänkta arkitektoniska lösningar och konceptets utformning, inbjuda till möten över gene-
rationer. Här ska barnbarnen känna sig välkomna och kunna underhållas samtidigt som studenter kan komma 
och sitta ned i mötesrummet för att ta del av någon av de boendes erfarenheter från arbetslivet.

Vi skapar en miljö som inbjuder till både fysisk aktivitet, mental stimulans och socialt umgänge livet ut. Dessa 
faktorer visar forskningen tydligt leder till förbättrad hälsa och förskjutning av sjukdom. Detta är utöver en up-
penbar vinning i individens livskvalitet även en stor besparing för kommunen. 

MORGONDAGENS BOENDE-
KONCEPT FÖR SENIORER ÄR HÄR

ANBUDSOMRÅDE:   2E, VÄSTRA ROSLAGS-NÄSBY

PROJEKTBESKRIVNING:   VILLA NEST TRYGGHETSBOSTÄDER 
ANBUDSGIVARE & EXPLOATÖR:  BOTRYGG OCH VILLA NEST I SAMARBETE
ARKITEKT:    WHITE ARKITEKTER

ANTAL LÄGENHETER:    64 ST

UPPLÅTELSEFORM:   BOSTADSRÄTT
TOTAL LJUS BTA:   5 300 KVM   
TOTAL BOA:    4 029 KVM
TOTAL LOA:    313 KVM
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FASTIGHETSUTVECKLING

Fastighetsutveckling i form av nypro-
duktion av bostadsrätter och hyresrät-
ter enligt princip för trygghetsboende

KONCEPT

SÅ FUNGERAR DET 

I Villa Nests trygghetsboende köper man sin bostadsrätt, och betalar 
utöver månadsavgiften också en serviceavgift vilket ger tillgång till per-
sonal och de gemensamma funktionerna i huset såsom senioranpas-
sat gym, mottagningsrum, mötesrum, övernattningslägenhet mm. För 
att bli godkänd som medlem i föreningen och därmed kunna flytta in på 
Villa Nest måste man uppfylla ålderskriteriet 65 år. Det finns ingen övre 
åldersgräns för inflyttning.

Receptionen är bemannad under dagtid och erbjuder all tänkbar ser-
vice. Mycket ingår redan i avgiften, exempelvis ett fullspäckat aktivi-
tetsutbud och tillgång till bil- och cykelpoolen, men vi tror i första hand 
på flexibilitet; även om utbudet av tjänster och funktioner är brett, väl-
jer var och en själv att lägga till de delar man känner skapar värde. Och 
för många kommer efterfrågan att se olika ut i takt med förändrad ål-
der och livssituation. 

I det fall den boende har rätt till hemtjänst kan man få sina biståndsbe-
dömda timmar utförda av Villa Nests hemtjänst som också har sitt kon-
tor i huset.

Att en aktör (Villa Nest) finns med i alla steg - från fastighetsutveckling-
en till servicen och även i utförandet av hemtjänsten - är viktigt för att 
skapa långsiktighet och trygghet, både för involverade intressenter så-
som kommun, men också för den kund som flyttar in. Vi arbetar med 
flertalet duktiga samarbetspartners för att alltid säkerställa högsta kva-
litet, och våra stakra nätverk är  en av de unika faktorer som också bi-
drar till en unik produkt. Gentemot kund däremot ligger kontakten och 
ansvaret alltid hos oss - enkelt och tydligt. 

LIVING

64 lägenheter i varierande storlek 
med tonvikt på 2:or och 3:or

Tillgänglighetsanpassat utan att göra avkall på en 
attraktiv och tilltalande design 

Alla lägenheter har balkong eller uteplats 

Kommunikationssystem kopplat till receptionen dagtid

Högkvalitativa materialval

Hiss md sittplats till samtliga våningsplan

Förråd till alla lägenheter

Möjlighet att välja ett brett utbud av välfärdsteknologi 
som tillägg

SHARING

Bemannad reception dagtid

Lounge med gratis kaffe/te, dagstidningar & WiFi 

Bibliotek, business center och bokningsbara mötesrum

Övernattningslägenhet

Levande gårdsmiljö för rekreation och aktivitet

Villa Nest HälsoHubTM med gym och mottagningsrum och
 möjlighet till personlig träning, rehabilitering, behandlingar mm.

Deli med frukost, lunch och middag

Bil- och cykelpool

Parkering i garage

SERVICE

Villa Nests serviceföretag som beman-
nar huset och ansvarar för dess inne-
håll i form av aktiviteter och funktioner. 

Dessutom erbjuder vi ett brett och 
kvalitativt utbud av service, tjänster och 
frisk- och hälsovård via starka samar-

betsparners. 

HEMTJÄNST

Villa Nests hemtjänstföretag som utför 
hemtjänst för både de boende i huset 
(anslutning på frivilligbasis) och för an-

dra kunder inom samma kommun. 
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KONCEPT

Den som behöver extra stöd i vardagen kan, med 
offentlig finansiering som grund, ta hjälp av vår hemtjänst. 
Personalen finns på plats i huset och det går också att 
lägga till extra tjänster om så önskas.

Lägenheterna är moderna, funktionella och attraktiva för 
alla åldrar; dessutom är de omsorgsfullt utformade för att 
vara tillgängliga även för den med ett eventuellt rörelse-
hinder.

Den bemannade loungen är husets naturliga mötesplats. Precis som i en 
hotellobby kan man alltid sitta ner en stund; på egen hand med dagens 
tidning, eller över en kopp kaffe med grannar och vänner. Här bokas också 
service, träning och andra aktiviteter genom Villa Nest värden/värdinnan. 
I anslutning till lobbyn finns även bibliotek, business center och boknings-
bart mötesrum.

Modern teknik gör inte bara boendet bekvämare - det ska-
par också trygghet. Vi tillhandahåller och sköter larm, sen-
sorer, skärmar mm. för alla behov och önskemål. Självklart 
har huset trådlöst internet och vi hjälper gärna den som har 
frågor eller behöver hjälp med tekniken.

I huset finns, utöver parkeringsplatser, ock-
så en bil- och cykelpool för våra medlem-
mar. Praktiskt och miljövänligt!

Alla lägenheter har en uteplats el-
ler balkong. Dessutom finns en 
vacker gemensam innergård där de 
boende möts och umgås

Varje lägenhet har ett ordentligt förrådsutrymme, som 
går att inreda efter egna önskemål. Vinkällare, arkiv el-
ler sportutrustning - vi hjälper till med både idéerna och 
genomförandet.

I vår HälsoHub™ finns verktygen och personalen för att 
hålla sig frisk och må bra längre. Här erbjuds bland an-
nat träning, rehabilitering och hälsoundersökningar, men 
också en vårdlots som hjälper dig att navigera i vården.

I övernattningslägenheten är vänner och familj på besök 
alltid varmt välkomna att bo över. Det praktiska kring nyck-
lar och städning ordnar Villa Nests personal.

I Västra Roslags-Näsby skapar vi i anslutning till lobbyn 
ett café /deli. Här kan man äta goda måltider med vän-
ner; eller så plockar man med sig delikatesser och fär-
diglagade rätter upp till lägenheten. Självklart är det öp-
pet för alla, och vi vill gärna skapa en levande mötesplats 
för människor i alla åldrar i området.

OBS Bilden ovan är en generisk konceptbild och vissa avvikelser gäller för projektplanen för Västra Roslags-Näsby. 
Den platsspecifika utformningen finns presenteradvidare i detta material.
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VILLA NEST I VÄSTRA ROSLAGS-NÄSBY

I Västra Roslags-Näsby vill vi skapa marknadens mest attraktiva trygghetsboende. 
Det gör vi genom att bland annat erbjuda: 

HälsoHubTM

Genom vår HälsoHubTM tillhandahåller vi verktygen för att maximera hälsa, höja 
livskvalitet och förhindra sjukdom. I Västra Roslags-Näsby består de fysiska 
ytorna av ett gym och ett flexibelt mottagningsrum som kan användas för ett 
antal olika funktioner - till exempel hälsoundersökningar, tandvård, eller massage.
HälsoHubben har också en app, som alla Villa Nest-bor har tillgång till. Där finns 
ett stort utbud av information om träning och hälsa, men också möjlighet att samla 
mätningar av den egna hälsan, boka träning och rehabilitering, eller få tips om hur 
man exempelvis undviker fallskador. 

Väl utbyggd teknik och välfärdsteknologi 
Vårt eget informations-och kommunikationssystem är en central del i 
erbjudandet i Västra Roslags-Näsby. Systemet som är utvecklat av Villa Nest 
samlar relevanta funktioner i ett användarvänligt  gränssnitt. 

Varje boende bestämmer själv vilka funktioner som intresserar dem och får hjälp 
att installera dessa på surfplattan i lägenheten; här kan den teknikintresserade 
koppla upp sin stegräknare och tävla mot grannen om vem som går flest steg, 
spela bridge online eller ha videokonferens med barnbarnen utomlands. Man kan 
också kommunicera direkt med serviceorganisationen eller Villa Nest hemtjänst 
via systemet. Välfärdsteknik är också enkelt att integrera i våra system - vi 
hjälper till att informera om utbudet på marknaden i form av exempelvis digitala 
trygghetslarm och sensorer och att få det förskrivet som hjälpmedel eller köpa på 
konsumentmarknaden. Om något sedan krånglar är det tryggt att veta att Villa 
Nest personal finns bara en knapptryckning bort i samma system. 

Genomtänkta lägenheter 
Våra lägenheter är utformade för att man ska kunna bo kvar hela livet. Vi bygger 
tillgänglighetsanpassat, men lägger samtidigt stor vikt vid att att skapa attraktiva 
miljöer som tilltalar människor i alla åldrar med spännande arkitektur och inredning.

I Västra Roslags-Näsby spänner lägenheternas storlek från smarta 1:or på 30 
kvm, till mer ytgenerösa 3:or. Tonvikten ligger på 2:or och 3:or, då det är dessa 
som efterfrågas i störst utsträckning från kundgruppen. Våra arkitekter har skapat 
ytterligare flexibilitet genom att redan på tidigt stadie arbeta med två varianter av 
lägenhetsdisponering inom samma fastighetsgestaltning. Båda har samma totala 
boarea och vi har alltså möjlighet att under projektets gång anpassa lägenheternas 
storlek efter specifika marknadsundersökningar för området. 

En kunnig serviceorganisation som tar ansvar
Genom att erbjuda boende, omsorg och service genom samma organisation tar 
vi ett huvudmannaskap och ett ansvar för de boendes livssituation. Tack vare 
närvaro av kunnig personal i huset som kan hjälpa till med det mesta antingen 
på egen hand eller genom tjänsteförmedling tillåts de boende i Västra Roslags-
Näsby fortsätta vara individualister och skräddarsy sin vardag utan att behöva 
förlita sig på anhöriga eller kommunala insatser. Det ska vara enkelt att lösa 
vardagliga bekymmer och att åtgärda eventuella brister – och för detta krävs en 
närvaro och ett huvudmannaskap av en god service- och omsorgsaktör.
Att Villa Nest finns med från början av projektet och genom hela utvecklingen 
innebär också att vi kan bidra med kunskap och erfarenhet i utformningen av 
lägenheterna och lokalerna.

Hemtjänst i egen regi
Villa Nest Care är vår hemtjänst i egen regi som kommer att teckna avtal med 
kommunen om att utföra hemtjänst i Täby. Boende i huset med ett omsorgsbehov 
får hjälp av vår hemtjänstpersonal huvudsakligen genom en biståndsbedömning 
men kan också skräddarsy vardagsstödet genom att lägga till extra timmar om 
så önskas. Personalen har kontor i huset och det ska kännas tryggt att det är 
bekanta ansikten som kommer hem till den boende. Hemtjänstpersonalen är 
uppkopplad mot husets informations- och kommunikationssystem och kan enkelt 
meddela om det har blivit några förändringar gällande besöket men kan också 
genom systemet kommunicera med anhöriga om det godkänts av kunden.

Ett rikt aktivitetsutbud
Genom Villa Nest Service erbjuds de boende att ta del av ett aktivitetsutbud. 
Innehållet skräddarsys tillsammans med de boende i huset men arrangeras 
av Villa Nests personal. Till vissa av aktiviteterna kommer även boende i 
närområdet inbjudas att anmäla sig. Det varierade utbudet ska tilltala både den 
kulturintresserade och den intellektuelle, såväl som den träningsbitne eller den 
som bara är ute efter social samvaro. Exempel på aktiviteter är besök på Operan, 
matlagningskväll, ”After Work”, mentorskap med studenter, föreläsningar av olika 
slag och gemensamma cykelturer längs Täbys vackra rekreationsstråk. 
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GESTALTNING
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Vi har valt att markera huvudentrén till trygghetsboendet 
med den lägsta delen. Ett grönt karaktärsfullt tak som 
ses från de högre husens fönster kröner entrén. 

Byggnadsvolymerna varierar stort i höjdled för att möta 
den småskalighet och variation som området i stort ut-
trycker. Vi har också omsorgsfullt utformat volymerna 
för att på ett harmoniskt sätt möta de angränsande fast-
igheternas utfomrmning.

Byggnaden föreslås delas upp i tre trapphus med tak-
terass och en högre del. Samtliga terrasser och tak har 
ett unikt våningsantal för att skapa en siluett med varia-
tion och rytm. 

Byggnaden tänks uppföras med träpanel med variation 
i mönster, riktning och färg, och stora glasade delar. Vi 
arbetar med en tydlig geometrisk indelning. 

I entréplanet har vi samlat de gemensamma ytorna som 
kretsar kring lobbyn med sitt café/deli; detta är kvar-
terets mest publika program och den för de boende 
gemensamma umgängesytan. Här sker både sponta-
na och planerade möten mellan boende i kvarteret och 
grannarna i Västra Roslags-Näsby.

Den höga kvalitén och hållbara materialval i byggnaden 
signalerar omsorg, som tillsammans med entréplanets 
publika program förstärker gaturummets stadsmässig-
het och bidrar till att detta blir en plats där människor 
vill vara. 

Längs lokalgatan öppnar sig kvarteret mot gården som  
får kvällssol. Här finns också entrén till det publika ute-
gymmet, privata uteplatser och bostadsentréer som på 
olika sätt bryter ner fasadindelningen i entréplanet yt-
terligare. 

GESTALTNING

Materialpalett

Vy över gård

Vy över huvudgata

Mot trädgården domineras fasaderna 
på de lägre byggnaderna av bostäder-
nas balkonger som får ett fint kvälls-
solläge. En vajerspänd klätterväxt 
kommer på sikt att ge fasaderna en 
grönare, ännu mer levande karraktär. 

En klostergång i entré binder samman 
lobbyn och trapphusen med verksam-
heterna i kvarteret. Verksamheterna 
”spiller över” in på gården och skapar 
goda förutsättningar för en levande 
gårdsmiljö. 
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SITUATIONSPLAN

Situationsplan tak
1:500

Sektion 
1:500

STADSBYGGNADSPRINCIPER
Byggnaderna bidrar till områdets stadsmässig-
het med en varierad skala som stämmer överens 
med det för planområdet framtagna gestaltnings-
programmet. En relativt hög bebyggelse i trä ger 
projektet sin identitet och en stark karaktär vilket 
bidrar till den eftersträvade mångfalden i Västra 
Roslags-Näsby. De rikligt programmerade bot-
tenvåningarna gör att husen bidrar till gatulivet. 
Trygghetsboendet blir här en magnet i ”andra än-
dan” av huvudgatan! 

UTERUM
Gårdsrummet kan delas upp i tre funktioner. Det 
rent rekreativa och mest privata gårdsrummet, 
det kreativa hobbyrummet med möjlighet till od-
ling för de boende och det lika delar socialt, och 
fysiskt aktiva rummet med utegym och direkt 
koppling till restaurang och lobby. Även terras-
serna blir de boendes uterum. Här får man chan-
ser att njuta av solen från söder och väster! Te-
rasserna blir också en utmärkt plats för odling 
eller middagsbjudningar. 
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AKTIVA BOTTENVÅNINGAR
Bottenvåningarnas gestaltning bryter ner de 
högre husens fasader till en mänsklig ska-
la. Tack vare de gemensamma ytorna i trygg-
hetsboendets entréplan fylls gatufasaden med 
upplevelser och entréer. Lägenheter på entré-
plan placeras förhöjt från gatan medan lokaler-
na bjuder in och står för kopplingen mellan ga-
tan och gården.

Garageplan

PARKERINGSSTRATEGI
Västra Roslags-Näsby ligger i Zon A och har 
därmed en parkeringsnorm om 7(1) bilplatser 
per 1000 kvm BTA inkl. besökande och vi har 
därför på anbudsområde 2E skissat på 38 bil-
platser. Vi ser dock goda förutsättningar att 
sänka riktlinjerna av antalet p-platser genom 
att tillämpa en grön resplan. Av parkeringsplat-
serna kommer 3 stycken att anpassas för rörel-
sehindrade vilket är tre gånger så många som 
parkeringsnormen föreskriver för flerbostads-
hus och motsvarar den förväntade större efter-
frågan hos boende i trygghetsboende. 

SITUATIONSPLAN
0 10 20 m

 

Parkeringsnorm för cykel för flerfamiljshus i Väs-
tra Roslags-Näsby är 20-30 cykelplatser per 1000 
kvm BTA. Detta innebär 106-159 cykelplatser 
gällande anbudsområde 2E. Parkeringsnorm för 
cykel för flerfamiljshus i Västra Roslags-Näsby är 
20-30 cykelplatser per 1000 kvm BTA. För an-
budsområde 2E har vi skissat på 70 cykelparke-
ringsplatser på garageplan i anslutning till cykel-
verkstaden samt 60 väderskyddade cykelplatser 
på gårdsplan. Utöver detta gör vi plats för parke-
ring av en elrullstol och en side-by-side cykel.
 

Situationsplan entréplan
1:500
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FASAD

Fasad mot gata 1:200
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FASAD

Fasad mot gård 1:200
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FASAD

Fasad mot väster 1:200
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FASAD

Fasad mot öster 1:200
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REKREATIONODLINGAKTIVITET & HÄLSA

GYM INOMHUS & 
UTOMHUS

BOULE

TRÄDGÅRDSCAFÉ UTESERVERING

KLÄTTERVÄXTER 
I FASAD

POLLINATÖRER

BARN-VUXEN 
MÖTEN

MÖTEN

SAMTAL
UPPHÖJDA 
ODLINGSLÅDOR

GEMENSKAP

ÄTBARA
VÄXTER

LEK
MÖTEN

HABITAT

LUMMIG 
GRÖNSKA

VILA

BERSÅ

BLOMPRAKT

TILLGÄNGLIGHET

CYKLA UT I 
PARKEN

PROMENERA

TILLGÄNGLIGHET

SAMTAL
CYKLA UT I 

STADEN

SOLIGT!

SKA VI SPELA BOULE?

JAG HÖR FÅGLAR! TA EN KAFFE I LOBBYN?

HÅLLBARHET
Med kommunens hållbarhetsprogram som vägledare har vi 
tagit fram ett utkast till handlingsplan där vi samlat projektets 
ambitioner inom ekologisk- såväl som social hållbarhet. Under 
projektets gång kommer ambitionerna att konkretiseras 
och uppdateras för att inkorporera ny förbättrad teknik 
och innovation. Implementering sker i projekterings- och 
genomförandeskeden och efter färdigställt projekt utvärderas 
hållbarhetsaspekterna.

I utformandet av de exteriöra ytorna samt framtagandet av 
hållbarhetsplanen har vi arbetat med hållbarhetsexpert och 
landskapsarkitekt från White Arkitekter. Från Villa Nest och 
Botrygg utses hållbarhetsansvarig för projektet.

Botryggs miljöplan vid nybyggnation är anpassad för att uppnå 
kraven för Miljöbyggnad Silver. 
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HÅLLBARHET

1. 2.HÅLLBARA ENERGISYSTEM

Minimera energibehovet/energiförbrukningen
Botrygg bygger bostäder med en energiförbrukning som avsevärt understiger BBR:s 
krav. I dagsläget ligger Botrygg 30-40% under Boverkets krav i nyproduktion. Detta 
uppnås genom solpaneler, ett lufttätt och välisolerat klimatskal och väl genomtänkt 
placering av fönster. Lågenergifönster med u-värde på 0,9 prioriteras i byggnationen. 

Stora delar av den energi som förbrukas är kopplat till de boendes vanor. Vi vill därför 
underlätta för de boende att leva energisnålt genom att bland annat endast installera 
vitvaror med högsta energieffektivitetsklass och endast montera energieffektiv belysning.  

Låg primärenergiåtgång och lokalt producerad och förnyelsebar energikälla
Fastigheten ansluts till fjärrvärmenät. 

Skapa incitament till hållbart beteende
Villa Nest kan hjälpa människor till ett förändrat beteende. Det ska vara enkelt att 
välja rätt och leva hållbart. Därför tar Villa Nest ansvar och tillhandahåller de verktyg 
som de boende behöver för att kunna göra det. Med utgångspunkt i cirkulär- och 
delandeekonomi vill Villa Nest minska energibehovet, effektivisera resursflöden och i 
största möjliga utsträckning använda förnyelsebara energikällor och sunda material i 
kvarteret. Resursdelningen genomsyrar hela huset; från gemenskapsutrymmena 
(bokningsbart mötesrum, gemensamt gym, övernattningslägenhet, lobby) till bil- och 
cykelpoolen med tillhörande service. Personalen som finns på plats i receptionen 
underlättar och systematiserar resursdelningen. 

Välfärdsteknologi är ett genomgående tema i huset och syftar till att möjliggöra 
självständighet, skapa trygghet, främja hälsa och erbjuda de boende underhållning 
och lättillgänglig kommunikation. Som boende ansluter man sig till Villa Nests eget 
kommunikationssystem där man genom en enkel knapptryckning på den egna 
surfplattan eller via skärmar i trapphusen kan komma i kontakt med Villa Nest Service 
och få information. Det egna kommunikationssystemet fungerar som en digital förening 
för de boende i kvarteret och underlättar för Villa Nest att informera om och inspirera till 
en hållbar livsstil. Genom det för huset skräddarsydda informationsflödet som Villa Nest 
Service ansvarar för kan man ta del av miljötips, energibesparingar, grön el men också 
information om kollektivtrafik och närliggande cykel- och promenadstråk. Det är också 
genom detta system som de boende får sin individuella energi- och vattenförbrukning 
redogjord för sig och där man också kan sätta upp mål för sin förbrukning och 
instruktioner för att nå dem. 

Vi lägger in extra tomrör till varje lägenhetscentral vid installation vilket gör att huset 
har en bra infrastruktur för att installera framtida tekniska lösningar - exempelvis inom 
välfärdsteknologi för äldre. 

SOCIAL HÅLLBARHET

Mångfald i bebyggelsen och bland människor 
Villa Nest har studerat angränsande kvarters gestaltning 
och utifrån det skapat ett uttryck som smälter in bra 
med grannhusen samtidigt som det erbjuder variation i 
uttryck. Fokus ligger på 2:or och 3:or då det är vad vår 
specifika målgrupp, seniorerna, främst efterfrågar. Vi har 
på ett tidigt stadie valt att arbeta med två varianter av 
lägenhetsdisponering inom samma fastighetsgestaltning. 
Båda har samma totala boarea och vi har alltså möjlighet 
att under projektets gång anpassa lägenheternas storlek 
efter specifika marknasundersökningar för området.  

Ett viktigt ledord för oss är flexibilitet; både gällande 
arkitektur, funktion och serviceutbud. Vi har flexibilitet i 
lokalerna i bottenvåningarna; mottagningsrummet ska 
exempelvis kunna erbjuda en mobil tandvårdsenhet 
den ena dagen och fotvård den andra dagen. Även 
lägenheterna har en hög grad av flexibilitet och 
genomtänkta väldesignade detaljer möjliggör kvarboende 
och att man kan leva med fortsatt hög självständighet även 
vid en funktionsnedsättning. Exempel på sådana detaljer är 
vackra stödhandtag i badrum, inga trösklar samt kök som 
kan användas även med rullstol. All funktionsanpassning 
görs med stor finess för att det aldrig ska ge associationer 
till en institution utan alltid förbli ett personligt och tryggt 
hem. Slutligen karaktäriseras serviceorganisationen av 
flexibilitet. Bemanningen i receptionen har genom den 
underliggande serviceorganisationen Villa Nest Service, 
möjlighet att erbjuda ett mycket brett utbud av tjänster och 
dessa kan man docka på utifrån det föränderliga behovet 
och för vissa av tjänsterna kan man använda sig av rut-
avdrag. 

Denna flexibilitet gör att Villa Nest huset växer med och 
förändras med de boendes livssituation och behov över 
tid. Kombinerat med hemtjänst i egen regi som kan utföra 
service, och omsorg i det egna hemmet möjliggörs en 
bibehållen trygghet för de boende även vid förändrade 
förutsättningar över tid.

Hälsosam bebyggd miljö 
Alla lägenheter har uteplats eller balkong utan nivåskillnad 
och altandörr/balkongdörr utan tröskel. 

Vi arbetar genomgående med högkvalitativa materialval 
som håller över tid. Botrygg har byggt och förvaltat hus 
i nästan 40 år och genom åren förfinat produktionen 
med hållbara och beprövade konstruktioner. Tydlig 
dokumentation ger en god bild av vilka material som 
håller, hur vi på bästa sätt kommunicerar i alla led och vilka 
produkter som har en tillräckligt hög kvalitet. För det första 
ska vi alltid bygga hållbara, beprövade konstruktioner utan 
överraskningar. För att säkerställa detta följer arbetet ett 
internt kvalitetssystem. Systemet innehåller anvisningar 
genom hela processen från första idéskiss till att vi lämnar 
över nyckeln. Det medför att vi har samma standard var 

vi än bygger och att det finns en manual för alla skeden i 
produktionsledet.

Stommarna byggs helt i betong och vi undviker organiskt 
material i känsliga delar. Det ger en mycket god ljudisolering 
mellan lägenheterna och dessutom blir stommen fukttålig 
och riskerar inte att angripas av mögel; de boende kan känna 
sig trygga att luften är fri från mikrobiella partiklar.

Tryggt och tillgängligt
Av områdets tre trapphus är det ena genomgående mellan 
gata och gård och de andra två är sammankopplade med 
lobbyn som i sin tur är genomgående. På så sätt driver vi 
trafik genom lobbyn och skapar förutsättningar för det 
värdefulla spontana möten. 

Utemiljöerna har dels öppna och livfulla områden som 
trädgårdscaféet, boulebanan och platsen för lek och träning, 
men också mer skyddade och privata områden som den 
lummiga syrenbersån i vilken man kan dra sig tillbaka, 
odlingsytan där det inbjuds till samtal och gemenskap 
grannar emellan och den egna uteplatsen. De olika zonerna 
i utemiljön som går från det halvoffentliga rummet i form av 
trädgårdscafét till det halv-privata och privata rummet görs 
tydlig genom odling och rabatter.  

Vi tillgänglighetsanpassar så att alla, oavsett ålder och 
rörelsefunktion kan delta i alla aktiviteter. Exempelvis 
är odlingslådorna ordentligt upphöjda och utegymmet 
anpassat utefter äldres behov men samtidigt tillräckligt 
robust för att barn ska kunna klättra och leka. Entrédörrar 
till fastigheten och alla tunga dörrar till exempelvis källare 
och förrådsutrymmen förses med dörrautomatik med 
armbågskontakt. Hissen har en nödtelefon som är kopplad 
till receptionen samt sittmöjlighet. 

Vår målgrupp är pensionerad och kommer vistas i närområdet 
dagtid. Det finns ett samspel mellan de boende och staden, 
där de genom sin aktivitet bidrar till ett levande kvarter. I de 
livfulla öppna bottenvåningarna, med bland annat deli och 
gym, möts områdets invånare, såväl dagtid som kvällstid. 
Fastigheten är också en levande arbetsplats för hemtjänsten 
i Villa Nests regi, vilket också det öppnar för en livfull miljö 
dagtid. De boende har genom passerkort tillgång till de 
gemensamma lokalerna dygnet runt varje dag. Receptionen 
är bemannad dagtid. 

Delaktighet
Villa Nest har redan i nuläget haft ett antal Täby-specifika 
fokusgrupper för att utröna behov och preferenser gällande 
trygghetsboende. I händelse av att marköverlåtelseavtal 
tecknas kommer vi att fortsätta det arbetet genom att bjuda 
in till informationsträffar och workshops gällande det specifika 
kvartersområdet. Vi kommer att utnyttja dessa tillfällen till att 
fånga upp de framtida boendes önskemål; både gällande 
utformande men också gällande vad serviceorganisationen 
ska erbjuda för tjänster och vilken typ av aktivitetsutbud som 
önskas. 
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3. 4.HÅLLBARA TRANSPORTER

Minska transportbehovet 
Vi upprättar ett system för att i högsta grad samordna leveranser med angränsande 
exploatörer och gör större beställningar för att undvika halvfulla transporter till 
arbetsplatsen.

Prioritera cykel-, gång- och kollektivtrafik 
Alla, oavsett ålder, benstyrka och stabilitet ska kunna delta i den aktiva staden. Villa 
Nest erbjuder därför transportalternativ som ska passa alla men samtidigt bidra till den 
promenad- och cykelvänliga stad vi önskar leva i. För den boende med egen cykel 
finns en modern cykelparkering i garaget. Här finns även möjlighet att förvara rullstol 
och rollatorer. Den är både lättillgänglig och säker. Där finns även en mindre pump-, 
tvätt- och serviceyta att fritt använda på egen hand eller via bokad tjänst av cykelservice 
i receptionen. Ett generöst antal el-cyklar och trehjulingar köps också in på Villa 
Nests bekostnad och erbjuds att fritt bokas och nyttjas av de boende i en cykelpool. 
Personalen på plats försäkrar inte bara en smidig upplevelse, utan uppmuntrar också 
aktivt till klimat- och hälsosmarta val. 

Även boende med funktionsnedsättningar ska ges möjligheten till sköna cykelpromenader 
och att ordna ärenden via cykel; därför tillhandahåller Villa Nest även en side-by-side 
cykel vilket är en parcykel där en person kör och styr cykeln och den andra åker med. 
Perfekt för paret där den ena har sämre benstyrka än den andra! 

Genom tillämpandet av dessa funktioner tror vi även att det finns goda förutsättningar att 
minska antalet p-platser med 20% jämfört med normen. En grön resplan har utarbetats 
för området för boende såväl som personal knuten till Villa Nest.
 
Gör transportsystemet flexibelt för framtiden
För de resor som ändå smidigast utförs med bil, ibland på grund av begränsad rörlighet, 
tecknar vi avtal med bilpoolen avseende två stycken poolbilar; en elbil och en hybridbil. 
Bokning av bil kan göras både online genom Villa Nests bokningssystem eller genom 
receptionen. Som boende i Villa Nest får man ett eget medlemskap i föreningens bilpool 
(detta ingår i den månatliga serviceavgiften) men det är också fullt möjligt att öppna upp 
bilpoolen för övriga boende i området. Städning, service och underhåll sköts med jämna 
mellanrum och om något händer ringer man till bilpoolens kundtjänst. 

Garaget är utrustat med laddstolpar för el-bil, el-cykel och el-rullstol 

HÅLLBAR AVFALLSHANTERING  

Matavfall blir biogas
Vi har som ambition att inrätta avfallskvarnar om detta är möjligt.

Lätt insamling och rätt sorterat
Avfallshanteringen blir pedagogisk och lättöverskådlig för alla boende oavsett fysiska 
förutsättningar. Information i textform om sortering görs tydlig även för personer med 
synnedsättning och kompletteras med symboler och färger. Man ska lätt komma åt 
inkast från rullstol och kunna vända när man lämnat avfall. Luckorna ska kunna hanteras 
med lätthet och kunna öppnas med en hand och dörren till soprummet ska vara lätt 
öppningsbar. Soprummet ligger lättillgängligt för sophämtning med direkt åtkomst från 
gata. 

Attraktiv gestaltning
Soprummet ligger i markplan och utgör en trygg och trevlig miljö med ljusinsläpp i 
rummet. 

Resurshållning i byggskede 
På våra arbetsplatser finns det alltid en person som ansvarar för att all avfallshantering 
sorteras i rätt fraktioner. Det gör att vi har en hög grad av återvinning. Genom att vi till 
stor del bygger med samma material i varje projekt kan vi med enkelhet ta tillvara på 
överblivet material och se till att det används i ett annat projekt istället för att kastas.
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5. KLIMATANPASSAD OCH GRÖNSKANDE UTEMILJÖ
  
Klimatanpassad utemijö  
Att skapa högkvalitativa grönytor är viktigt både för samhället i stort och dess invånare, både 
människa och djur. Grönytefaktorn används för att säkerställa att gröna och blåa kvaliteter 
uppnås och enligt beräkningar för våra initiala skisser uppnår vi en faktor på 0,62. Vår 
ambition är att ytterligare förbättra denna under projektets utveckling och i samarbete med 
övriga angränsande fastigheter. Vår strategi utgår från att skapa kvalitativa mångfunktionella 
grönytor med utgångspunkt i våra boendes behov. Grönskan ska bidra till en resilient 
stadsdel. Därför ställer vi höga krav på både sociala och ekologiska aspekter och den är en 
del av vår klimatanpassningsstrategi.

Eftersom vatten är en resurs vi måste tillvarata tas dagvattnet omhand lokalt på gården 
genom att de gröna innergårdarna och taken ger möjlighet till avdunstning, fördröjning 
och infiltration ner i marken. Hårdgjorda ytor undviks och genomsläppliga ytor premieras. 
Planterade träd i området kommer bidra till att ta hand om vattenavrinningen. Då merparten 
av gården inte har garage under planerar vi att ha maximalt djupa växtbäddar förutsatt att 
berget under tillåter det. Träden planteras i skelettjord. Träden bidrar till att öka trivsel, rena 
luften och dämpa ljudet från trafiken. En spegeldamm har anlagts vilken tillsammans med 
stadsodlingen ytterligare hjälper till med fördröjning av dagvatten. En pergola byggs som 
man går under i klostergången längs fasaden på gården. 

Ökad biologisk mångfald 
Växtvalen baseras på områdets ekologi och för att locka in pollinatörer och fåglar samt 
ge upplevelsevärden till de boende premieras de blommande och ätbara arterna och en 
fjärilsrabatt anläggs. 

Växtligheten, särskilt träden och buskarna, bidrar till ett bättre mikroklimat, erbjuder 
habitat, skugga, reducerar buller, binder vatten och näring samtidigt som den bidrar till 
rekreationsvärden och till att gården blir en plats som de boende vill vistas i. 

Sociala och vackra utemiljöer
Lummig grönska och blomprakt hjälper till att skapa hälsa och välmående för de äldre. Den 
gröna ätbara trädgården skapar aktivitet och sociala mötesplatser för odling, lek och samtal. 
Vackra planteringar med integrerade sittplatser och en spegeldamm ger karaktär till platsen.

Mångfunktionell utemiljö
Den mångfunktionella tillgänglighetsanpassade gården rymmer både höga sociala och 
ekologiska kvaliteter. Gården erbjuder möjligheter till odling i upphöjda odlingslådor. På odlingen 
väljer de boende själv vad de vill odla och det blir ett naturligt sätt att känna gemenskap och 
knyta kontakter samtidigt som det uppmuntrar till en livsstil i nära kontakt med naturen. I linje 
med Villa Nests fokus på hälsofrämjande insatser finns ett tillgänglighetsanpassat utegym 
med utrustning för styrka, motorik och kardiologisk träning. Utemiljön knyts samman av en 
gemensam skyddad klostergång som gör att man kan njuta av utemiljöerna även vid sämre 
väderförhållanden.  
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Botrygg planerar, bygger och förvaltar hyresrätter och bostadsrätter. Bolaget 
bildades 1981 under namnet Fastighetsbolaget Duvkullen HB. Sedan 2003 he-
ter bolaget Botrygg AB. Fastighetsbeståndet har tidigare varit koncentrerat till 
Linköping men är idag fördelat även över Stockholm, Norrköping, Göteborg 
och Örebro. Sammanlagt förvaltar bolaget ca 3 000 lägenheter, samt offentliga 
lokaler och samhällsfastigheter. 

Bolaget har sedan 90-talet drivit en aktiv nyproduktion av bostäder. Under se-
nare år har Botrygg producerat ca 500 lägenheter årligen. Produktionen drivs 
i egen regi. Bolaget har ca 500 anställda och omsätter ca 1000 Mkr. I projekt-
samarbetet Villa Nest/Botrygg står Botrygg för den mångåriga gedigna erfa-
renheten av entreprenad och en hållbar, långsiktig fastighetsutveckling.  

OM ANBUDSGIVARNA

Villanest AB grundades i Stockholm 2014 med en vision att skapa marknadens 
mest attraktiva boende och tjänsteutbud för seniorer. Villa Nests konceptidé 
är utarbetad under flera års tid och underbyggs av ett stort antal fokusgrupper 
och grundlig marknadsanalys. Bolaget utvecklar och säljer bostäder men står 
också för driften och serviceutbudet i konceptet samt tillhandahåller hemtjänst 
i egen regi. Villa Nest skriver långa avtal med bostadsrättsföreningen för att sä-
kerställa en bibehållen kvalitet i bemanning och serviceutbud över tid. Utöver 
det gemensamma projektansvaret är Villa Nest den part i joint venture-konstel-
lationen som ansvarar för gemensamma ytor och aktiviteter såsom bilpool, cy-
kelpool, gym, reception etc.  

Som arkitekter i projektet har vi anlitat White Arkitekter.
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REFERENSOBJEKT BYLE ALLÉ

Täby kyrkby, Täby 
Odensvägen 11-15, Byle Allé 28-31, Byle Allé 32-50

Upplåtelseform: Hyresrätt och äganderätter
Lägenheter/hus: 28/18 
Kvm: 1200 + 3700 BTA
Arkitekt: Christer Engdahl Arkitektur 
Färdigställande: 2014

Invid Byle Allé i Täby kyrkby i Stockholm har Botrygg uppfört 18 
fristående enbostadshus och sex flerbostadshus med samman-
lagt 28 lägenheter. 

Detaljplanens vision för området var att skapa en trädgårdsstad 
med hög kvalitet, något som Botrygg eftersträvat i sin utformning 
av husen. Detta symboliseras av vackra gaturum som inramas av 
sammanhållen bebyggelse, en inramning som skapats av att en-
bostadshusen har utformats med två våningar mot gatan och en 
våning mot trädgården. Även garagen är indragna mellan husen 
för att låta huvudhuset dominera gaturummet. Detta gör att en u-
form skapas mot trädgården som ger en inre skyddad uteplats. 

Flerbostadshusen har en tydlig gatu- och gårdssida där husen 
vänder sig mot gatusidan med sina entréer och skapar en inne-
slutande känsla mot gårdssidan. Samtliga lägenheter är mycket 
ljusa då de är tresidiga eller ligger över ett hörn. Det finns möjlighet 
att hyra parkeringsplats i anslutning till fastigheten. 

Lägenheterna är inredda med samma höga standard som i Bot-
ryggs övriga nybyggda fastigheter. Detta innebär trägolv i samtli-
ga rum, helkaklade badrum med klinkergolv samt vitvaror av hög 
kvalitet. 

REFERENSOBJEKT ADJUNKTEN

Innerstaden, Linköping 
Brunnsgatan 10-14 

Funktion: Hyresrätter, förskola, idrottshall och skolmatsal
Lägenheter: 30
Kvm: 5 000 BTA
Arkitekt: Erséus Arkitekter 
Färdigställande: 2014

Botryggs nybyggda hus på fastigheten kv. Adjunkten 1 
färdigställdes och hade etappvis inflyttning under 2014. Det nya 
huset utgår från och underordnar sig seminariebyggnadens och 
seminarieträdgårdens planform. Seminariebyggnaden (Engelska 
skolan) byggdes 1927 och blev tillsammans med den omgivande 
trädgården ett byggnadsminne 1996. 

Det nybyggda bostadshuset består av 30 lägenheter samt en 
förskola, kommunala lokaler, en idrottshall och en matsal. Huset 
är uppfört med samma omslutande form som seminariebyggna-
den och varierar från fem till två våningar. 

Lägenheterna varierar i storlek, allt från yteffektiva 2 rok på 49 
kvm till 5 rok med härliga 103 kvm bostadsyta. Tvättmaskin finns 
i lägenheterna, hiss i huset och garage i källaren. 

REFERENSPROJEKT

REFERENSOBJEKT HAMMARBYVERKEN

Henriksdalshamnen, Stockholm
Regattakajen 10-12, Jan-Inghe-Hagströms Torg 50 & Pollarg. 3-7

Upplåtelseform: Bostadsrätt och hyresrätt
Lägenheter: 96
Lokaler: 2
Kvm: 7 900 BTA
Färdigställande:  2011

Under 2009-2011 uppförde Botrygg flerbostadshus på de två fast-
igheterna Hammarbyverken 4 samt Hammarbyverken 6 i Henriks-
dalshamnen i Hammarby Sjöstad, Stockholm. 

Hammarbyverken 4 består av en u-formad huskropp med sam-
manlagt 52 lägenheter. Miljöarbetet var viktigt såväl under byggna-
tionen som i kommande förvaltning och ett led i detta är de solceller 
som uppförts på fastighetens tak. 

Hammarbyverken 6 är belägen intill Hammarby sjö i Henriksdals-
hamnen och de två huskropparna ligger utmed den nybyggda kaj 
som uppförts i området.  Fastigheten består sammanlagt av 44 
lägenheter. Det främre av de två husen, Pirhuset, har sjöutsikt åt tre 
väderstreck och en större lokal på bottenvåningen med uteserve-
ring mot sjön.

Botrygg har i arkitekturen fört Sjöstadens karaktär vidare med stora 
glasytor, öppna planlösningar och generösa balkonger. Lägenhe-
terna är inredda enligt Botryggs höga standard vilket innebär trä-
golv i samtliga rum, helkaklade badrum med klinkergolv samt vitva-
ror av hög kvalitet.




