VÅ R D - O C H O M S O R G S B O E N D E N

Hem med mervärden

Besqab som utvecklare av
vård- och omsorgsbostäder

Hem för livets alla skeden
Att skapa ett hem för personer med vårdbehov kräver goda
kunskaper i hur bostaden bör utformas och god kännedom
om hur vårdverksamheten bedrivs. Besqab har under flera år
byggt upp denna specialistkompetens. Vi utvecklar bostäder
från idé och förvärv av mark, till produktion av färdiga hem.
Vi ser till platsens förutsättningar och som samhällsbyggare
integrerar vi gärna våra vård- och omsorgsboenden i såväl
stadskvarter som i natursköna mer perifera områden.
Ett vård- och omsorgsboende kan även påskynda processen
av ett omvandlingsområde som går från industri och kontor till
bostäder.

En trygg och erfaren samarbetspartner
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Stor erfarenhet av att utforma och uppföra vårdbostäder
• Unika, högkvalitativa boenden med hållbarhetsfokus
• Förståelse och kunskap om vårdoperatörens behov
• Aktivt arbete för miljöklassificering
• Korta beslutsvägar och personligt engagemang
• Goda relationer och kontakter med vårdoperatörer
• Betydande erfarenhet av förvaltning av vårdbostäder

Sarahemmet i Älta, Nacka uppfördes under 2017 i nära samarbete med Ersta Diakoni.
Boendet är i två plan och har 54 lägenheter. Stor omsorg har lagts vid att skapa en
vacker och funktionell utemiljö som kan njutas av både utifrån och inifrån huset. I
trädgården finns höns och de boende är välkomna att ta med sina egna djur.

Arkitekturen
———
Ett vårdboende utvecklat av Besqab är en arkitektritad
byggnad som utformas så att den ska passa in i närområdets
arkitektur och topografi. Byggnaden tar till vara på naturens
resurser och tillgodoser boendets och verksamhetens grundfunktioner, men kopplar även ihop mervärden som ljus, rymd,
färg och tillgänglighet. Allt omgivet av en njutbar trädgård
som speglar årstidernas alla skiftningar.

Arkitekten är med från början
Varje enskilt vård- och omsorgsboende som vi skapar inleds
med att vi tillsammans med arkitekt och landskapsarkitekt
studerar platsen och omgivningarna. Arkitektens roll är att
tillsammans med Besqab tillgodose att husets inre och yttre
utformning uppfyller förväntningarna på ett välplanerat
boende. Med hjälp av utformning och modern teknik ges de
boende stor rörlighet utan att säkerheten äventyras. Även den
demenssjuke ska kunna vistas mer självständigt i huset. Stor
hänsyn tas också till att det ska vara en trivsam och attraktiv
arbetsplats för vårdgivaren. Flexibilitet, samnyttjande och god
överblickbarhet underlättar arbetet. All logistisk ska fungera
diskret och effektivt.
Sarahemmet, Nacka

Trädgård och utevistelse
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Trädgården – för alla sinnen
Trädgården är en plats för möten mellan boende, anhöriga,
personal och besökande. Här finns en plats för social gemenskap och för att dela tankar och erfarenheter som kan väcka
minnen till liv hos de äldre. Stor omsorg läggs vid utformning
och tillgänglighet av vårdboendets trädgård och utemiljö.
Det finns sittplatser i skuggan, blomsterprakt samt bär- och
fruktträd. Trädgårdsmiljön vill också utmana till rörelse.
En anpassad promenadslinga med parkbänkar strategiskt
utplacerade intill doftande buskar blir en härlig utflykt. Höns
på gården som man kan mata och sköta om samt utegym
med olika redskap ger utrymme för rörlighet och motion. För
de som har svårt att röra sig blir trädgården en plats att vila
blicken på inifrån rummet eller från någon av de generösa
gemensamma balkongerna.
Besqabs ambition är att trädgården ska ha något att
erbjuda såväl boende som grannar och att den som inte själv
har möjlighet att ta sig ut i naturen här ska kunna finna en
plats för rekreation och aktiviteter.

Utegym Sarahemmet, Nacka

Sarahemmet, Nacka
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Välkomnande miljö
———
Det finns studier som visar att vi människor mår bättre
i vackra miljöer, när vi omges av härliga färger, former,
vackra tapeter och textilier. Vid inredning av äldreboenden
är det extra viktigt att tänka på de boendes olika behov, som
demens, nedsatt syn samt framkomlighet för rullatorer och
rullstolar. Stor omsorg läggs vid planering av ljussättningen
då forskning visar hur viktig belysningen är för vårt välbefinnande. Miljön anpassas både inomhus och utomhus.

Vårdboendet – ett hem att trivas i
Entrén i våra vårdboenden är tydlig och välkomnande. Ofta
finns här en lounge och andra gemensamma platser för
möten, fikastunder och kanske fredagsdrinken. Loungen
inreds med behagliga färger, sköna anpassade sittmöbler,
bibliotek och kanske en braskamin.

Silverpark i Täby uppfördes 2015 i nära samarbete med
hyresgästen Silverhemmen/Vardaga. 62 äldrebostäder
fördelade på sju avdelningar. Vårdboendets signum
är den goda hemlagade maten, den välkomnande
atmosfären, kultur och gemensamma aktiviteter.

Måltiden

Måltiden – en viktig stund i samvaro
Att samlas kring bordet för att äta tillsammans är ett naturligt sätt att umgås och för många äldre är måltiden dagens
höjdpunkt. Vällagad god mat har stor betydelse för välbefinnandet och skapar en hemtrevlig känsla. I de fall där vårdboendet inreds med storkök ser vi gärna att köket integreras
med verksamheten i loungen. Detta genom inblick i köket via
en uppglasad vägg. Det skapar närhet och ger en känsla av
delaktighet.
I avdelningsköken bereder man frukost och kanske bakar
en sockerkaka som sprider en ljuvlig doft. De boende hjälper
ibland till med enklare göromål som att bereda en sallad
till måltiden. Små dagliga bestyr som skapar rutiner och en
meningsfull tillvaro. Avdelningsköken är alltid planerade med
arbetslogistiken och de boendes säkerhet i fokus.

Silverpark, Täby

Hemmet

Den trivsamma bostaden
Trivsamt, välplanerat, ljust och luftigt är ledorden för lägenheterna. Lägenheterna, som är de boendes privata sfär, ligger
i anslutning till sällskapsrum, matplatser och gemensam
balkong. Samtliga lägenheter har alltid kontakt med utemiljön,
både för sittande och sängliggande boenden via fönster
placerade i olika höjd. Badrummen är rejält tilltagna för att
underlätta för vårdpersonalen. I alla lägenheter finns ett litet
pentry och en sällskapsdel. Stor omsorg läggs vid att skapa
en hemtrevlig känsla. De gemensamma ytorna är utformade
för att skapa goda möjligheter till aktivitet och umgänge, men
också ro och avskildhet för den som behöver.

Sarahemmet, Nacka

Besqab erbjuder

Besqab – en trygg samarbetspartner
Vi samarbetar med både kommuner och privata vårdgivare,
med såväl nybyggnation som utveckling av befintliga byggnader. Besqab har genom åren skapat och byggt flera vårdoch omsorgsboenden och som ägare ansvarat för förvaltningen av dessa. Vi har lång erfarenhet av att hitta lämplig
mark och bra rutiner i processen kring markanvisningar.
Bästa resultat uppnås genom ett tidigt och nära samarbete
med vårdgivaren och kommunen, eftersom vi då kan skräddarsy
lösningarna efter beställarens behov. Utifrån givna förutsättningar arbetar vi alltid i team, bestående av arkitekter och
vårdgivare.
Vår specialistkompetens, väl fungerande och kunnig
organisation och långa erfarenhet gör oss till en trygg
samarbetspartner.

Besqab erbjuder att med ett personligt engagemang
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• För en hyresgäst utveckla befintlig mark och
uppföra en bra vårdfastighet.
• Utveckla, bygga, äga och förvalta vårdfastighet
med kommunen eller vårdgivare som samarbetspartner och långsiktig hyresgäst.
• Se projektmöjligheter, utveckla kreativa och hållbara lösningar både tekniskt och ekonomiskt.
• Bidra med ett omfattande kontaktnät och en
gedigen erfarenhet av att arbeta med fastighetsrelaterade frågor.

Hållbarhet

Bra ventilation

———
På Besqab värnar vi om natur- och livsmiljö. När vi utvecklar
våra bostäder väljer vi därför energieffektiva och hållbara
lösningar. Våra byggmetoder är säkra och beprövade. Vi väljer
sunda material och vi är också noga med att minimera byggavfallet och ta hand om det på ett miljömässigt sätt.
Våra vårdboenden är energieffektiva och utformade för att
minimera byggnadens miljöpåverkan under hela dess livstid.
Besqab har som ambition att uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Silver eller Svanen. Kriterierna omfattar områdena energi,
innemiljö och byggmaterial. När vi anlägger en trädgård tänker
vi hållbart.
Vi försöker bevara så mycket som möjligt av befintlig vegetation
och vara varsam om naturen. På detta sätt kan vi värna om
viktiga insekter och djur samt skapa goda försutsättningar för
att ta hand om dagvattnet.
Förutom att göra våra bostäder och närmiljön hållbara har
vi ett socialt hållbarhetsmål. Här kan vårdbostäderna spela en
viktig roll. De bidrar till en blandad bebyggelse där människor
med olika ålder och olika bakgrund bor och arbetar dygnet runt.

Vitvaror med
låg förbrukning
Sunda materialval

Energisnåla fönster

Välisolerade
väggar för
energieffektivitet

Vad vi gör
• Våra utvecklingsprojekt ska genomsyras av ett helhetstänk som är unik
för platsen
• Ständigt ta tillvara på ny kunskap 		
att införliva i våra projekt
• Skapar levande kvarter med möjlighet
för olika åldersgrupper att träffas
• Skapar vistelserum och rörelserum
på innergårdar för att främja social
hållbarhet

Snålspolande toaletter
och blandare

Källsortering - både
i bostaden och
under byggtiden

Grön el till husen, både i
produktion och vid inflytt

Vår målsättning
• Bidra till en hållbar stadsutveckling
• Hälsosam miljö i bostaden

• Underlätta för våra kunder att
kunna leva och verka på ett
hållbart sätt

• Miljöklassade byggnader

• Biologisk mångfald

• Hållbar bostad

• Använder Sunda Hus databas när vi
väljer ut material
• Gröna tillval
• Beprövade konstruktionslösningar		
som minimerar risken för bland 		
annat fukt
•
•
•
•

Miljövänlig el
Smart teknologi i lägenheterna
Varmvattenmätning
Laddningsplatser för elbilar
och elcyklar
• Bilpooler
• Klimatskola för våra kunder
• Hållbar sopsortering

• Skapar förutsättningar för miljöklassning redan i planeringsskedet
• Skapar gårdsmiljöer med mycket 		
grönska integrerat med hantering av
dagvatten
• Bidrar med fågelholkar och
insektshotell
• Odlingslådor på gård

Miljöansvar och hållbara lösningar
Bruntlandskommissionens definition är riktlinjen i Besqabs
hållbarhetsarbete: ”En hållbar utveckling tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina”.

• Material, planlösning och
konstruktion av hög kvalité som 		
åldras med värdighet

Tre fokusområden
———
Hållbar bostadsmiljö
• Bidra till en hållbar stadsutveckling
• Hälsosam miljö i bostaden
• Underlätta för våra kunder att
kunna leva hållbart
• Miljöklassade byggnader
• Biologisk mångfald
• Hållbar bostad

Hållbart bolag
• Kundnöjdhet
• Långsiktig lönsamhet
• Attraktiv arbetsgivare
• Mångfald och jämställdhet
• En god samhällsaktör

Hållbar leverantörskedja
• Materialanvändning och återvinning
• Krav på uppföljning av
våra leverantörer gällande miljö
• Krav och uppföljning av våra
leverantörer gällande mänskliga
rättigheter och arbetsmiljö
• Antikorruption

Referensprojekt

Riddersvik, Hässelby
I Hässelby väster om Stockholm planeras ett vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter. Hyresgäst blir Vardaga.

Riddersvik, Hässelby

Sarahemmet, Nacka

Villa Solhem, Spånga

Silverpark, Täby

Silverhöjden, Lidingö

Kvarteret Grönskogen, Sundbyberg

Granparken, Norrtälje

Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala
I Ultuna trädgårdsstad uppförs ett vård- och omsorgsboende med 69 lägenheter. Hyresgäst blir Ersta Diakoni.
Inflyttning första kvartalet 2021. Miljömärkt enligt Svanen.
Villa Solhem, Stockholm, Spånga
Vård- och omsorgsboende med 57 lägenheter. Inflyttat 2019.
Hyresgäst Vardaga. Certifierad Miljöbyggnad Silver.
Sarahemmet, Nacka
Vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter. Inflyttat 2018.
Hyresgäst Ersta Diakoni.
Silverpark, Täby
Vård- och omsorgsboende med 62 lgh. Inflyttat 2015.
Hyresgäst, Silverhemmen Vård och Omsorg AB/Vardaga.
Silverhöjden, Lidingö
Vård- och omsorgsboende med 72 lgh. Inflyttat 2012.
Hyresgäst, Silverhemmen Vård och Omsorg AB/Vardaga.
Granparken, Norrtälje
Vård- och omsorgsboende med 48 lgh. Inflyttat 2010.
Hyresgäst, Norrtälje kommun.
Kvarteret Grönskogen, Sundbyberg
Vård- och omsorgsboende med 35 lägenheter. Hyresgäster
är Opalen Vård och Sundbybergs kommuns hemtjänst.
Edsby Slott, Upplands-Väsby
Äldreboende i slottsmiljö med 32 lägenheter och storkök. Detta
boende har Besqab utvecklat i samverkan med vårdoperatör
och slottsägare.
Åkerby Äldreboende, Täby
Besqab har medverkat till att en kontorsfastighet har utvecklats till ett litet personligt äldreboende med 11 lägenheter i
centrala Täby.
Utöver äldreboenden har Besqab även utvecklat och byggt
LSS-boenden och vårdhem för rehabilitering.

Juliahemmet, Ultuna

Besqab i korthet
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
• Grundat 1989
• Ca 100 anställda
• Producerat omkring 6000 bostäder och 7 vårdboenden
• Långsiktiga ägare
• Stabil ekonomi
Verksamheten omfattar hela processen från köp
och förädling av mark till färdigställande och
förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.

Ägarfördelning
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Besqab är sedan juni 2014 noterat på Nasdaq Stockholm.
Besqab har långsiktiga ägare med bland annat
familjen Nordström som största aktieägare. För en
mer detaljerad ägarfördelning se besqab.se.

Edition 1200114

BESQAB | Box 5 | 182 11 Danderyd | Besöksadress: Golfvägen 2 | 08 409 416 00
Dag Hammarskjölds väg 36A | 751 83 Uppsala | 018 470 58 00
info@besqab.se | besqab.se

