
Seniorbostadshistoria hos SPF Seniorerna Åsa. 

Föreningen bildades 2003 och redan 2004 blev seniorbostäder ett viktigt inslag. Seniorbostäder fanns 

inte med i det kommunala bostadsbyggnadsprogrammet, men kommunen anvisade oss en lämplig 

tomt, men vi behövde givetvis en lämplig samarbetspartner. Först i januari 2009 kunde vi teckna ett 

samarbetsavtal med JM/Seniorgården som resulterade i 38 radhus med bostadsrätt, Brf Gästgiveriet 

i Åsa, där inflyttning påbörjades 2011, 10-årsjubileum i år. Köparna fördelades på 1/3 från Åsa, 1/3 

från olika delar av Kungsbacka kommun och 1/3 från övriga landet. 

Intresset för seniorbostäder är fortfarande stort och bara en dryg månad efter vårt avtal med 

JM/Seniorgården lanserades Bovieran och sommaren 2015 startade vårt samarbete med Bovieran, 

men våra försök att få en lämplig tomt anvisad av kommunen lyckades inte. Så småningom hittade 

Bovieran en lämplig tomt som Kommunstyrelsen också godkände strax före valet 2018. Sedan 

uppstod problem när en jordbruksfastighet med grisar gjorde det omöjligt med bostäder p.g.a. lukt. 

Kommunen utlovade hjälp med ny tomt där förhandlingar nu pågår mellan kommunen och 

Bovieran/Balder. Bovieran är numera ett dotterbolag till Balder. 

Det fanns också efterfrågan på seniorbostäder med hyresrätt och i samarbete med Eksta som byggde 

19 seniorbostäder Stinas Äng vid Vårdcentralen 2019 som fördelades till den kommunala kön och vår 

kö. Eftersom många i den kommunala kön även var medlemmar i SPF Seniorerna finns medlemmar i 

13 av lägenheterna. 

Viktig information om hemsidor. 

Bovierans nuvarande hemsida kommer under hösten att läggas ned. Bovieran är ju numera ett 

dotterbolag till Balder, som nu vill samla all sin nyproduktion på Balders hemsida. Redan nu hittar du 

Bovieran Åsa där på balder.se. Klicka på rubriken ”Sök nyproduktion”. Klicka på Kungsbacka. Visa 

Bostadsrätter. Klicka på Bovieran Åsa. Läget kommer att flyttas västerut, norr om Kläppavägen och 

Åsa Gårdsskola och förhandlingar pågår mellan Kungsbacka kommun och Balder/Bovieran om 

byggandet av ytterligare 54 seniorlägenheter i Åsa. 

Intresseanmälan finns för den som inte tidigare anmält sig. Objektet riktar sig till åldersgruppen 55+. 
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