Generationsboendet är en möjlighet att möta nya bostadsbehov för alla som vill
komma närmare varandra och hjälpa varandra i vardagen.
Det är familjekonstellationer utöver kärnfamiljen som idag har svårt att hitta
lösningar som passar deras behov och som vi på Gårdstensbostäder vill kunna
tillgodose. Vi tror att Generationsboendet i Gårdsten bidrar till social hållbarhet,
trygghet och granngemenskap och svarar mot förändrade bostadsbehov.
En god totalekonomi och rationell produktion av de flexibla bostäderna är en given
utgångspunkt för projektet. Att vi sen fortsätter att utveckla våra hållbarhetsmål
genom att använda solen som energikälla och att bygga med trästomme är lika
naturliga val för oss på Gårdstensbostäder.

Om du är intresserad av Generationsboendet i Dalen:
Kontakta Gårdstensbostäder, Kastanjgården 3, 031-332 60 00
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KANELTORGET
Generationsbostäder i Dalen i Gårdsten

GENERATIONSBOENDE
Hur fungerar det?

2,5 Rum och Kök

- Vi vill bo nära farmor.
Då kan vi hjälpa varandra mer.

- Vi träffas mer nu när vi är grannar.

- När vi separerade var det
viktigt för oss att barnen inte
behövde flytta runt så mycket.

6 Rum och kök - plan 2

6 Rum och Kök - Plan 1

- Vi behöver många rum
för vi har många barn.

- Att bo nära min pappa
och syster känns viktigt för
oss och barnen.

Anledningarna till varför man vill bo i
Generationsboendet varierar säkert men
vi vet att familjer ser olika ut och att
familjesammansättningar förändras.
Barn flyttar hemifrån, familjen blir större, våra
föräldrar blir äldre, en nära släkting flyttar hit
för att bo närmare familjen.
- Att erbjuda bostäder för fler behov är
anledningen till generationsboendet vid
Kaneltorget mot Dalen. Vi tror att det ger mer
trygghet för både gamla och unga.
Man bor i en egen bostad men har möjlighet att
bo närmare sin familj. Lägenheterna kopplas
ihop med utvändiga privata trappor så att
avståndet blir kortast möjligt.
Centralt i huset finns hiss och utanför alla
lägenheter finns privata entrébalkonger.

