












 
 
 
 
 
Bilaga 1  

Döbelnsgatan 20D 
Kommunala handikapprådet 161209, 170512 



Agenda 
● Fakta om huset 

● Syfte för dess uppkomst 

● Vad som har gällt 

● Vad som gäller idag 

● Uppsalahems arbete för gröna hem 

 

 



Fakta Döbelnsgatan 20D 
● Punkthus byggt 1996 

● 17 st lägenheter varav 4 st anpassade för personer med viss 
elöverkänslighet 

● Hälften av lägenheterna har från och tilluft och den andra hälften tilluft, de 
boende kan själv reglera sitt luftflöde 

● Materialval etc. anpassats för personer med olika typer av överkänslighet, 
men även personer utan dokumenterad överkänslighet är välkomna att 
flytta in 

● Från planering till byggnation samarbetade Uppsalahem med allergiläkare 
och andra experter 

● Rökfritt, pälsdjursfritt och burfåglar är inte heller tillåtet 

 

 



Varför byggde Uppsalahem 
huset? 
● Komplettera Uppsalahems äldre bostadsområde med ett mindre 

flerbostadshus 

● Få ökad insikt om samt jämföra två olika ventilationssystem, 

elinstallationer, samt byggmaterial och byggmetoder i en sund byggnad 

● Göra bra bostäder och boende ännu bättre och införa positiva 

erfarenheter från detta projekt i all nyproduktion 

● Möjlighet att pröva nya sätt att bygga  

 



Vad som har gällt 
● Någon särskild kö har inte förekommit, däremot krävdes under en period att en ny 

hyresgäst skulle kunna visa intyg om allergi för att få teckna kontrakt. Det var ett 
förfaringssätt som Uppsalahems styrelse fattade beslut om att överge för runt 10 år 
sedan, då det visade sig svårt att reglera såväl juridiskt som administrativt. 

● Det har funnits skriftliga rekommendationer och anvisningar tex förbud mot 
parfymerade produkter. Uppsalahems styrelse fattade vid sitt möte 2014-12-16  att 
uppdra åt vd att avveckla övriga tidigare förekommande skriftliga rekommendationer 
och anvisningar.  Huvudanledningar till det beslutet är att de tidigare 
rekommendationerna juridiskt sett inte är hållbara, är mycket svåra att uppnå i ett 
flerfamiljshus i stadsmiljö och skapar otydlighet och missnöje för och hos såväl 
boende som hyresvärd.  

● Styrelsen har vid senare förfrågningar beslutat att inte ändra sitt beslut i frågan. 
Utifrån de avtalade villkoren om att det är ett rökfritt och pälsdjursfritt boende finns 
inga skäl att kräva intyg om allergi från den som ska teckna kontrakt.  

 

  

 



Vad som gäller idag 
● Rökfritt, pälsdjursfritt och burfåglar är inte heller tillåtet, vilket regleras i 

hyresavtalen med varje hyresgäst.  

● Vid uthyrning framgår ovanstående och förvaltningen informerar 

intressenter i samband med visningen om vad som gäller 

● Eventuella överträdelser av avtalsvillkoren hanteras på samma sätt som 

för alla våra bostäder, dvs att vi agerar om vi får kännedom om något som 

tyder på att någon bryter mot villkoren i kontrakten. 

 



Gröna hem 
● Vår ambition är att integrera hållbarhet i hela 

verksamheten från idéstadiet till de färdiga hemmen.  

● Vi bygger energieffektiva hus med god inomhusmiljö och 

ställer miljökrav på materialen.  

● Alla våra nybyggda hus har hög miljöstandard och 

uppfyller miljökraven för Miljöbyggnad Silver eller 

Svanenmärkta hem.  

● Det innebär en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt.  

 



Rökfria bostäder inom 
Uppsalahems bestånd 



Svanen 

- Miljöhänsyn tas genom hela tillverkningsprocessen,  

från råvaror till färdig byggnad.  

 

- Välkänd nordisk miljömärkning 

 

- Krav på byggprocess, material och energibehov  

 

- Byggnaden ska erbjuda en god inomhusmiljö 

 

- Totalt finns idag 22 Svanenmärkta flerbostadshus i Sverige 

 

- Uppsalahems Frodeparken det första Svanenmärkta flerbostadshuset  

  i Uppsala 

 



Frodeparken 
Svanenmärkt 



Miljöbyggnad silver 
● Miljömärkning för byggnader innebär en kvalitetssäkring 

ur miljösynpunkt. Miljöbyggnad är en 

tredjepartscertifiering vilket innebär att ritningar, 

beräkningar och relevanta miljörutiner har granskats 

av en utomstående part, Sweden Green Building Council. 

● Silver betyder att man överträffar lagar och 

myndighetskrav för de miljöaspekter som bedöms.  

● Husen är ritade för att ha en låg energianvändning, bra 

inomhusklimat, låg risk för höga radonhalter, låg risk för 

fuktskador och låg risk för trafikföroreningar i 

inomhusluften och  

● De byggvaror som använts granskas med hänsyn till 

dess innehåll. 

 



Löpande förvaltning 
● Kemikalielistor är framtagna för att det ska vara lätt att 

välja bra produkter.  

● Kemikalierna bedöms med  hjälp av Sunda hus 

miljödatabas och klassas A-C samt om de 

rekommenderas eller ej. Produkter som är klassade C 

eller B och som ej rekommenderas ska enbart användas 

om de är nödvändiga för verksamheten. Dessa 

kemikalier ska ersättas när miljövänliga alternativ 

kommer ut på marknaden.  

● Miljödatabasen används för att söka efter mer 

miljövänliga alternativ.  
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ÄLDREVÄNLIG STAD 
  

För personer som är 60 + i Uppsala kommun 

 



ÄLDREVÄNLIG STAD 
• Världshälsoorganisationen (WHO) beslutade 2007 att bilda ett 

internationellt nätverk kring äldrevänliga städer 

 

• Kommunfullmäktige gav den 25 april  2016 Äldrenämnden i 
uppdrag att ansöka om medlemskap i WHOs nätverk för Age 
friendly cities och communities 

 

• I juni 2016 beviljades Uppsala kommun medlemskap i nätverket 

 

• Initiativtagare till Uppsala kommuns medlemskap var Uppsala 
pensionärsorganisationers samrådsgrupp, UPS 



ÄLDREVÄNLIG STAD 

SYFTE 

• Att med stöd av WHOs ramverk utveckla en socialt och ekonomiskt 
hållbar strategi i äldrefrågorna och till en angelägenhet för hela 
staden 

 

• Att ta del av internationella aktörers erfarenheter och kunskaper 
för att utveckla och dela med sig av initiativ där staden varit och är 
framgångsrik 
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ÄLDREVÄNLIG STAD 

Medlemmar i partnerskapet 2016 

 

Uppsala, Göteborg, Tammerfors, Oslo 

 

 287 städer i världen 

 

33 länder 

 

113 miljoner invånare 
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ÄLDREVÄNLIG STAD 

UTMANING 

• 2017  47 000 personer över 59 år 

 

• 2017  8 500   personer 80 + 

• 2030  16 300 personer 80 + 

 

• 2017  1/5 av kommunens totala budget 

• 2030  1/3 av kommunens totala budget 
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ÄLDREVÄNLIG STAD 
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Dialog Handlingsplan Genomförande 

År 1 År 2 År 3-5 



ÄLDREVÄNLIG STAD 

WHOs ramverk fokuserar på 

 

 Utemiljöer och byggnader 

 Kollektivtrafik och vägar  

 Bostäder 

 Social delaktighet 

 Respekt och social  

 Arbete, sysselsättning och medborgarinflytande 

 Kommunikation och information 

 Samhälls- och hälsovårdstjänster samt kommersiell service 

 

 

 

 

 



ÄLDREVÄNLIG STAD 
Steg 1: Uppstart med inläsning, ställningstagande,  Första halvåret 2016     

förankring och ansökan.    

 

Steg 2: Planering (År 1-2): Utveckling av instrument och  Andra halvåret 2016 –hela 2017 
insamling av data för baslinjebedömning, etablering av  

samarbetspartners och samrådsforum, framtagande av 

handlingsplan. 

 

Steg 3: Implementering (År 3-4): Verkställighet av   2018-2020 

handlingsplanen.   

 

Steg 4: Utvärdering (År 4-5): Utvärdering av plan och   2021 

genomförande.   

 

Steg 5: Erfarenhetsutbyte (År 1-5+): Utbyte av erfarenheter  2016 -2021 

med andra. 
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ÄLDREVÄNLIG STAD 

• Moment 1 ”scanning”, äldre i rörelse: 

-  Intervjuer på gator och torg utifrån två huvudfrågor: 

- Är Uppsala en bra kommun att åldras i? Finns det saker som   
behöver utvecklas/förändras?  

- Omfattning: 14 olika områden/ca 800 deltagare 

 

• Moment 2 ”scanning”, äldre med rörelsehinder: 

- Uppföljningsintervjuer via Färdtjänsten  

- Omfattning: 14 olika områden/ca  100 deltagare 
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ÄLDREVÄNLIG STAD 
BASLINJEBEDÖMNING 

• Moment 1 ”scanning”        Genomfört 2016 

• Moment 2 ”scanning” 

 

• Moment 3 ”scanning” och ”fördjupning”:     April-juni 2017 

• Rundabordskonferenser, 15 

• Individuell enkät och gruppsamtal och omröstningar utifrån WHO:s 
guide (med 8 fokusområden och 130 detaljerade aspekter) 

• Omfattning: 14 olika områden/ca 1 000 deltagare 
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ÄLDREVÄNLIG STAD 

    TIDPLAN 2017-2018 

• Analys och presentation av baslinjemätningen 

 

• Framtagande av handlingsplan – via konferenser med 
samverkanspartners och äldre under hösten 2017 

 

• Medverkan från kommunens olika förvaltningar och övriga 
samarbetspartners 

• Handlingsplan klar 2018, Q 1-2 
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ORGANISATION 
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STYRGRUPP 
KLG 

PROJEKTARBETSGRUPP 

EXTERN SAMRÅDSGRUPP 

KOMMUNINTERN 

SAMRÅDSGRUPP 

REFERENSGRUPP 
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