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Pressmeddelande 22 december 2022 

 
Heba och ikkan samarbetspartners i nytt 
trygghetsboende 
Heba startar sitt första trygghetsboende i nyproducerade hyreslägenheter i 
Älvdansen, Enköping. Boendet drivs i samarbete med ikkan som ägs av 
Segersta. Boendet erbjuder social gemenskap för 65+ som vill vara del av ett 
sammanhang för ökad livskvalitet och trygghet. 

- Att starta Hebas första trygghetsbostäder känns mycket bra. Det är en viktig 
boendeform för seniorer där vi skapar gemenskap för att öka livskvalitén. Att 
utveckla vårt koncept för trygghetsbostäder tillsammans med Segersta, som 
delar vår drivkraft att skapa god livskvalitet för äldre, är väldigt roligt. Det blir 
dessutom Enköpings första nyuppförda trygghetsboende, säger Patrik 
Emanuelsson vd Heba. 
 

- I våra verksamheter har vi lärt oss hur man skapar miljöer där människor vill ta 
kontakt med varandra och göra saker ihop. Vår ambition är att tillsammans med 
Heba skapa en boendeform där man värnar om individen, men samtidigt skall 
känna att man tillhör en gemenskap med människor som bryr sig, säger Robert 
Gyll styrelseordförande för ikkan.  
 
Lägenheterna är nyproducerade med hög tillgänglighet och bekvämlighet. I 
markplan finns stora, trevliga rum för gemensamt umgänge. Dessutom finns 
personal på plats, kaffestation, träningsmöjligheter och en lättillgänglig app för 
alla medlemmar. Allt för att det ska vara enkelt att umgås och träffa nya vänner.  

För mer information kontakta: 
Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB, 08-522 547 50, 
patrik.emanuelsson@hebafast.se 
Robert Gyll, vd Segersta Förvaltningsaktiebolag, robert.gyll@segersta.eu 
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Om Heba 
Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och 
förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen. Genom vårt 
kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden att trivas i under livets olika 
faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare 
och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba 
grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic 
Mid Cap. Läs mer på: hebafast.se 

Om ikkan 
ikkan ägs av Segerstas bolag Agewell, som representerar familjen Gylls önskan 
att göra något positivt åt äldres situation i Sverige. Inom Agewell drivs ett antal 
olika verksamheter som syftar till att höja livskvaliteten för Sveriges äldre på ett 
hållbart sätt. Till exempel genom Äldrekontakt, en ideell förening som hjälper 
isolerade äldre (75+) att ta sig ur sin ensamhet genom återkommande fikaträffar 
med jämnåriga och volontärer i samma bostadsområde. Ett annat exempel är 
Activage, en mötesplats som vänder sig till sociala och nyfikna seniorer och 
erbjuder träning och social gemenskap på kvartersgym. Våra lärdomar från 
dessa verksamheter ligger till grund för utvecklingen av ikkan, där vi vill skapa 
trygghet och gemenskap för självständiga äldre. 
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