
KAN DU TÄNKA DIG ATT HYRA 
UT ETT RUM TILL EN STUDENT?  

 
INBJUDAN TILL INFORMATIONSTRÄFF 
Ett tak två generationer är ett initiativ som gör det möjligt för dig som fyllt 55 att öppna ditt 
hem för studenter som söker boende. Den nystartade tjänsten är ett komplement till andra 
satsningar för att hushålla med befintliga resurser och erbjuda en hållbar lösning på 
bostadsbristen. Du som öppnar upp ditt hem får en möjlighet att göra något gott för en 
student, ledig yta i bostaden kommer till nytta och en trygg matchning kan bidra till både 
trivsel och ekonomi. 

Datum och tid: Tisdagen 2 maj 15.30 - 17 (Vi bjuder på lättare förtäring) 
Plats:   HSB Stockholm Fleminggatan 41, 112 32 Stockholm  

Anmälan till: info@etttaktvågenerationer.se (senast den 27 april)  

Välkomna! 

MEDVERKANDE 
På träffen får du lyssna till Ann Edberg från Ett tak två generationer som berättar om 
tjänsten och hur den fungerar. Från båda seniororganisationerna medverkar Elsemarie 
Bjellqvist och Gunvor Jonsson PRO Stockholms län samt Monica Ulfhielm SPF Seniorerna 
Stockholms län och berättar om bakgrunden till sina engagemang. Båda organisationerna 
har tillsammans med representanter för studenterna varit delaktiga och engagerade redan 
från första idéstadiet. Även HSB Stockholm anslöt i tidigt skede och bistår med värdefull 
expertis och erfarenheter i boendefrågor. 

Du får även lyssna till en senior som berättar om sina erfarenheter av att bo tillsammans 
med en student. 

Så här säger Margareta om att hyra ut ett rum till en student: 

”Blev det en chock att någon okänd flyttade in i min lägenhet? Nej inte alls faktiskt. Redan 
efter ett par dagar kändes det helt naturligt att dela bostad!” 
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VARFÖR STARTADES ETT TAK TVÅ GENERATIONER? 
Studenter är en av de grupper som idag har svårast att hitta bostad och det finns många 
seniorer med ledigt utrymme i sin bostad. Utifrån den insikten startades ett 
utvecklingsprojekt tillsammans med seniorer och studenter hösten 2015 som 
delfinansierades av innovationsmyndigheten Vinnova. Både PRO och SPF Seniorerna har 
varit delaktiga och engagerade redan från början. Den 1 september 2016 blev HSB 
Stockholm investerande medlem i den ekonomiska föreningen.  

Ett tak två generationer möjliggör inte enbart boende hos en senior med plats i sin bostad, 
och därmed utbildning för fler unga. Det innebär även minskad ensamhet och ökad 
trygghet bland äldre samt att outnyttjad boendeyta kan komma till användning. 

Här kan du läsa mer 

Lyssna även på Pyramiden i P1 på temat ”Hur vill du bo?” från den 6 och 9 april på 
SRPlay 

SAMARBETSPARTNERS 
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