Exempelbild på hur boendet kan komma att se ut. Detta är från en lägenhet i Lund.
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Ronneby får nytt LSS-boende i BräkneHoby
I mer än hälften av landets kommuner finns det brist på bostäder för personer
med funktionsnedsättningar, och många får vänta länge på en lägenhet. I
Ronneby finns det dock planer på en helt ny gruppbostad med sex
lägenheter.
Gruppboendet kommer att byggas som ett passivhus av Emrahus som
specialiserar sig på just kloka och schyssta LSS-bostäder. Bygglov finns att
uppföra detta i Bräkne-Hoby där Emrahus fått mark via kommunal

tomttilldelning. Kommunen har även planer på att det ska byggas andra
bostäder i området. Under våren 2021 beräknas inflyttning i boendet som ska
drivas av Stenåsa Omsorg. Robin Berkhuizen, VD på Emrahus, ser mycket
positivt på samarbetet.
- Vi är jätteglada över vårt första projekt tillsammans med Stenåsa Omsorg,
det ska bli spännande. De är verkligen engagerade och drivna. De brinner
starkt för LSS-frågan, säger han.
Från början är det dock en grupp föräldrar som har varit drivande i frågan om
ett nytt boende. De har alla barn med funktionsnedsättningar och har börjat
planera för sina barns flytt, som nu kommer att få bo tillsammans. Därför är
det redan fyra personer som anmält intresse om att få bo på boendet.
- Det känns fantastiskt med ett så genomtänkt hus och att veta att vi från dag
ett kan köra igång vår verksamhet och lägga all fokus på den. Det har bara
varit positiv respons så det ska bli väldigt roligt att komma igång, säger
Jennie Lewén på Stenåsa Omsorg.
När boendet står klart är det K2A som kommer att äga förvalta fastigheten.
Emrahus har tidigare överlåtit ett LSS-boende i Gävle till K2A. Robin
Berkhuizen berättar att han känner sig trygg i att hyresgästerna är i goda
händer framöver.
- Det är roligt att inom kort tid genomföra vårt andra förvärv av ytterligare ett
LSS-boende med högsta tänkbara standard från Emrahus. Vi välkomnar
Stenåsa som hyresgäst och gläds åt att de redan idag har boende som är redo
att flytta in i dessa bostäder, säger Karl Vahlund, transaktionschef på K2A.
Förberedande arbete är redan igång och inom kort kommer ett första symboliskt
spadtag att tas.

Emrahus bygger kloka och schyssta LSS-hem framtagna med hjälp av några
av landets främsta experter. Vi har tänkt till både en och fem gånger extra för
att kunna bygga framtidens bostäder. Våra LSS-hem har inte bara tagit
hänsyn till fysisk tillgänglighet utan har även ett stort fokus på ljud, ljus och
lösningar som gör varje hem kognitivt tillgängligt vilket minskar stress och
konflikter.

Emrahus ambition är inte att bli störst – vi brinner för att vara bäst på LSShem. Vi ska alltid jobba nära boende, personal och kloka experter för att hela
tiden ligga i framkant när det gäller att utveckla genomtänkta och
energisnåla LSS-hem med den boende i fokus.
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