Bygga för seniorer
- en inspirations- och kunskapskälla för alla som planerar, bygger eller arbetar med seniorbostäder
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Kerstin Kärnekull är arkitekt MSA och
har arbetat med boendefrågor i hela
sitt yrkesverksamma liv. Hon har varit
verksam som utredare, forskare och
utbildare, bland annat utvecklingschef
på Sabo och vd för utbildningsföretaget
BFAB. Hon är sedan 1975 medlem i
forskargruppen Bo i Gemenskap (BIG)
och bor i kollektivhuset Färdknäppen
i Stockholm sedan starten 1993.
Kerstin har besökt seniorboenden i bland annat Sverige,
Danmark, USA och Japan, medverkat i internationella
konferenser, skrivit flera artiklar och är en flitigt anlitad
föredragshållare – kort sagt en av de mest insatta i
boendefrågor för seniorer.
Läs mer på www.karnekull.se där också hennes
målningar finns att se.

Bygga för seniorer är en inspirations- och kunskapskälla
för alla som planerar, bygger eller arbetar med senior
bostäder. Det som är viktigt för seniorer lyfts fram och
behandlas utförligt och genom olika exempel, rum för
rum och med checklistor som stöd.
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Vad är egentligen en seniorbostad och hur kan den
utformas? Det vill den här boken ge svar på! Den
handlar också om varför seniorernas boende bör upp
märksammas just nu och inte om tio år när antalet
åttioåringar blivit rekordhögt.

källa för alla som planerar, bygger eller arbetar med
seniorbostäder. 595 Kronor (exklusive moms och frakt).

Många av exemplen, tankarna och idéerna presenterades
av en rad olika föredragshållare under seminarieserien
”Seniorboende Vision 2030” som Micasa Fastigheter
ordnade under 2009. Men en stor del av tankarna
och idéerna kommer också från författaren Kerstin
Kärnekulls egna erfarenheter och stora engagemang
– som arkitekt och senior – i det som gör en boende
miljö rik och givande för alla och ”håller livet ut”.

om boken:

om författaren:

Bandtyp: mjukband med flikar
Tryck: fyrfärg
Format: 210x240 mm
Antal sidor: 144
Utgivning: februari/mars 2011
Boken är utgiven av AB Svensk Byggtjänst
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bygga för seniorer – en inspirations- och kunskaps-

beställning

exemplar av Bygga för seniorer à 595 kronor (exklusive moms och frakt)
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Beställ via post, webb, telefon eller e-post.
Byggtjänst, 113 87 Stockholm www.byggtjanst.se Tel 08-457 10 00 kundservice@byggtjanst.se

