
 

 

 

 

Studiebesök och seminarium BonTop i Mölnlycke Centrum, Härryda 
kommun 24/8 2022 

 

 

 

Mer än att bara bo – ett 55+ koncept för framtiden? 
Bo Aktivts seniorboenden är nya koncept som är på väg in på den svenska 
marknaden. Projektet i Mölnlycke centrum i Härryda kommun består av 87 
seniorlägenheter, 1-3 rok, 41-99 kvm och erbjuder möjligheter till aktiviteter, 
gemenskap och en boendeform med höga mervärden. Boendekoncepten 
bygger enligt utvecklaren på de behov, förutsättningar, drömmar och 
önskningar som den moderna människan har. Visionen för företaget är att 
skapa Sveriges mest unika boenden för 55+ med en boendeupplevelse utöver 
det vanliga. Den långsiktiga målsättningen är att utveckla koncepten till några 
av Sveriges ledande seniorboenden och etablera dessa runt om i landet 
 
Lägenheterna byggs kring en stor uppvärmd vinterträdgård med palmer, olivträd 
och andra växter från medelhavet och trädgården erbjuder seniorerna stora 
möjligheter till samvaro. Här finns ett flertal sittgrupper där man året runt kan 
träffas och umgås med sina grannar när man själv vill. Man skapar en naturlig 
mötesplats som möjliggör ett mer socialt och aktivt liv än vad som ofta annars 
är möjligt. I anläggningen finns det en stor fest-/klubblokal, fullt utrustat med kök 
och modern IT teknik, där allehanda aktiviteter kan ske.  
 
I projektets wellnesscenter ges möjlighet till aktivitet och träning samt tillgång till 
anläggningens swimmingpool. I gatuplan finns en stor livsmedelsbutik och 
andra kommersiella lokaler.  
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Exklusiv visning, seminarium på temat social hållbarhet och avslutande 
mingellunch 

SeniorVärlden inbjuder till en exklusiv visning av projektet innan inflyttning sker.  
 
Efter visningen så samtalar en panel kring projektet och dess inverkan på 
seniorers förutsättningar för livskvalitet. Är denna typ av projekt vad som krävs 
för att locka ut seniorerna ur sina villor? Kan ett aktivt liv verkligen bidra till ett 
långt och friskt liv? Hur skapar man social hållbarhet på riktigt? 
 
Panelsamtalet avslutas med enklare mingel lunch 
 
Medverkande: 

• Ulf Spennare, VD,  BoAktivt 
• Kersti Lagergren (M), Härryda kommun, ordf pensionärsrådet, ledamot 

KS, KF, ersättare välfärdsnämnden 
• Johan Casselbrant, Arkitekt, Kanozi arkitekter 
• Lars-Göran Gustavsson, Affärsutvecklare BoAktivt 
• Börje Bjelke, Ordförande SeniorVärlden, läkare och professor 
• Petter Ahlström, Generalsekreterare SeniorVärlden, PhD, 

universitetslektor 
• Moderator: Sören Runsteen, V.ordf SeniorVärlden, VD Conara 

Fastighetsutveckling 
 
När:  
Onsdag 24 augusti 2022 kl 10.00-13.00 
 
Plats: 
BonTop, Idrottsgatan 3 (mitt emot Hulebäcksgymnasiet), 435 35 Mölnlycke 
 
Anmälan 
via e-mail till: soren.runsteen@seniorvarlden.com 
 
 
 


