
Göteborg 11 mars 2021

Köstart till trygga hyresrätter i Lidköping
Nu öppnar bostadskön till Jemmetts planerade lägenheter inom konceptet ”Tryggt
Boende 65+” i Lidköping.
– Behovet av trygga och praktiska bostäder för äldre är enormt, säger Carlos
Andersson, VD för Jemmett, bostadsutvecklingsföretag med bas i Göteborg. Det är
väldigt roligt att kunna erbjuda nya hyresrätter som är hållbara både för ett aktivt
seniorliv och för miljön.

Inflyttningen i de 35 nya bostäderna i Askeslätt är planerad till hösten 2022. Husen byggs i trä
med solceller och sedumtak och certifieras med både Passivhus och Svanen. Lägenheterna
fördelas på en- och en halvrums-, två- och trerumslägenheter – alla med balkong och
anpassade för hyresgäster med begränsad rörlighet.

Ett tryggt och trevligt boende innefattar inte bara praktiska detaljer och lösningar i den egna
bostaden. Ett socialt liv är minst lika viktigt för välbefinnandet. Därför kommer det att finnas en
gemensamhetslokal som de boende kan använda tillsammans eller hyra för eget bruk.
Lidköpings kommun kommer också att ha en trygghetsvärd på plats för att ordna aktiviteter,
administrera lunch för dem som önskar och fungera som en länk till hemtjänsten.

I området kommer att finnas en elbilspool, boulebana och odlingsmöjligheter.

– Vi ser att det finns ett stort intresse bland dagens 65-plussare att leva mer hållbart. Vi vill
skapa förutsättningar för det genom att bygga Sveriges miljövänligaste hyresrätter för äldre,
säger Carlos Andersson.

Kön till att anmäla intresse för trygghetslägenheterna i Askeslätt öppnar fredag 12 mars kl
12.00 på jemmett.se/askeslatt. Hyreskontrakten kommer att förmedlas enligt kötidsprincipen.

Byggstart planeras till årsskiftet 2021/2022.Jemmett bygger just nu även hyresrätter inom
”Trygg Boende för 65+” i Höviksnäs på Tjörn, med inflyttning i höst. Alla lägenheterna är
bokade i dagsläget.



För mer information, kontakta:
Carlos Andersson
VD, Jemmett AB
070-242 65 01
carlos.andersson@jemmett.se

Om Jemmett AB:
Jemmett AB är ett bostadsutvecklingsföretag med missionen att skapa moderna, livsbejakande bostäder
som gör livet skönare, roligare, enklare och tryggare. Centralt för detta är ansvarstagandet för en hållbar
framtid. Passivhusteknologi är standard, liksom egen produktion och lagring av el, miljöanpassat
materialval och lösningar som gör det enklare för de boende att leva hållbart. Smarta hem-teknologi
stödjer och underlättar och trygghet på olika plan är en annan central faktor. Jemmett erbjuder en- och
flerfamiljsbostäder samt ett unikt koncept för hållbara trygghetsboenden för äldre som väckt stort
intresse. Jemmett är baserat i Göteborg men är aktivt över hela landet.


