
Borgargården, en oas i Fredhäll
 
                                              Borgargården,  
                                              ett äldreboende  
                                              invid Mälaren             
                                              i Fredhäll,  
                                              drivs av  
                                              stiftelsen  
                                              Borgerskapet.   
                              
    
Här finns allt. Gemensamma lokaler för mat, 
fika, böcker, bridge och gympa. En storstuga 
för fester av allehanda slag, matsal och liten 
gympasal. T o m en snickarboa. En värdinna 
besöker de boende 3 gånger per vecka.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteket uppgraderas kontinuerligt med 
nya böcker och boktips. Vävstuga finns för 
vävintresserade och vill du spela biljard går 
det också.  En husläkare, knuten till Serafen, 
kommer till de boende varannan vecka och en 
sjuksköterska vid behov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att bo i något av Borgerskapets äldre-
boenden måste du ställa dig i kö. Något 
medlemskap i Borgerskapet behövs dock  
inte, men medlemmar har förtursrätt.  
 

 
Köket drivs av Bergström & Karlsson som 
lagar och serverar husmanskost alla vardagar.  
Luncherna ingår i hyran/serviceavgiften.  
1:or, 2:or och 3:or finns i de två huskrop-
parna. Gemenskapen är stor och de boende 
framhåller att den sociala samvaron är det 
allra, allra bästa med Borgargården. 
Lite bakgrundshistoria: Stockholms Borger-
skap är starkt sammanflätat med Stockholms 
historia. Borgerskapet var på sin tid en viktig 
maktfaktor i huvudstaden. Fortfarande ser 
man spår i Stockholms centrala delar i form 
av byggnader, statyer och gatunamn som bär 
Stockholms Borgerskaps signatur.  
För att vara verksam 
som hantverkare  
och företagare 
innanför tullarna,  
alltså borgare, var  
man tvungen att  
ansöka om så  
kallat burskap.  
Målgruppen var 
 hantverkare, egna  
företagare och  
entreprenörer.  
Endast den som var mästare inom sitt yrke 
kunde vinna burskap. Till gruppen borgare 
hörde allt från välbärgade köpmän, skepps-
redare och grosshandlare till hantverkare med 
en mera ostadig inkomst. Under 1700-talet 
drev Borgerskapet social verksamhet och 
fattigvård, framför allt riktad till änkor efter 
borgare. Dessa insatser blev föregångare till 
de senior- och äldreboenden som drivs idag i 
Borgerskapets regi. 
 
 
 
Varmt tack till    
Lisa Strömberg  
som visade runt,  
berättade och   
bjöd på en 
kaffetår. 
 
 
          Vid pennan Margareta Hjalmarsdotter 
 


