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Pressbild från Sofiero, fotograf Tina Dalemo
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I Mariastaden i Helsingborg ligger BoKloks första fullskaliga 

SilviaBo-område. För att uppmärksamma vårt nya koncept 

anordnades en namntävling för området, och det vinnande 

bidraget blev Skrabelycke - ett namn som skulle visa sig ha 

både lokalhistorisk och kunglig anknytning. 

Skrabelycke kallades nämligen den prästgård som fick ge 

plats för slottet Sofiero, byggt av kung Oscar II och uppkallat 

efter hans hustru Sofia.  

Med namnet Skrabelycke knyter vi samman historien med 

framtiden, och ger en blinkning till Sofiero, ett hem döpt efter 

en drottning, precis som vårt seniorboende, SilviaBo, och vars 

slottspark är en förebild när det kommer till skapandet av vårt 

eget områdes trädgård och innergård.

Skrabelycke – ett namn 
med både lokal och 
kunglig anknytning
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SilviaBo är hem och områden designade för 

välmående – ett koncept utvecklat av Stiftelsen 

Silviahemmet, BoKlok och IKEA tillsammans. 

Här har stor vikt lagts vid kloka lösningar för 

såväl fysiskt som psykiskt välmående – både 

inom- och utomhus. Det handlar om ljusa 

lägenheter med genomtänkta detaljer för ett 

bekvämt, praktiskt och tryggt boende, men 

även om levande gårdsmiljöer. Här kan boende 

njuta av inspirerande och sinnliga utemiljöer, 

och blomsterprakt i såväl växthus som odlingar. 

Dessutom står det gemensamma klubbhuset 

till förfogande året om. Vi vill att det ska kännas 

både tryggt och lustfyllt att leva i SilviaBo – ett 

hem du varken vill eller behöver flytta ifrån. 

I ett SilviaBo-hem ska det vara enkelt att ta sig 

fram. Här flödar golven fram utan att hindras av 

trösklar, och i de fall det finns trösklar är de låga 

för att förenkla både vid städning och passage. 

Det väl tilltagna badrummet har klinkers med 

golvvärme och är genomgående, så att det 

kan nås både från entréhallen och sovrummet. 

Det är dessutom utrustat med en kombinerad 

tvättmaskin/torktumlare samt en duschvägg av 

Hem du varken vill eller 
behöver flytta ifrån

glas. Köket har ugnen på bekväm arbetshöjd, 

tydliga knappsatser på vitvaror, eluttag med 

timer och greppvänliga handtag och vred. Detta 

är bara några av alla smarta lösningar som gör 

vardagen i ett SilviaBo-hem trygg och trivsam.

Men smartast av allt är att de här alldeles 

vanliga, trivsamma lägenheterna är förberedda 

för att enkelt kunna anpassas till eventuella 

behov som kan uppstå för den som lever med 

kognitiva svårigheter eller en funktions-

nedsättning. Utan att för den skull hemmets 

karaktär och atmosfär förändras.
Stiftelsen Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Hennes Majestät Drottningen med 

syfte att förbättra kunskapen om demenssjukdom i vården och hos anhöriga. Tio år efter 

grundandet bjöds Ingvar Kamprad in för att få Silviahemmet presenterat över en kopp te. 

Under mötets gång föddes idén om ett alldeles vanligt, tryggt och trivsamt boende, men 

så genomtänkt och förberett för anpassning att en flytt inte ska behövas om den boende 

drabbas av en funktionsnedsättning eller kognitiva svårigheter. Vad som började med 

afternoon tea på Silviahemmet, är i dag ett långtgående samarbete mellan Stiftelsen 

Silviahemmet, IKEA och BoKlok, med samlad kunskap om kognitiv nedsättning, inredning 

och hållbart byggande.

Koncept med 
kunglig historia



Nära allt det viktiga
SilviaBo Skrabelycke ligger i Mariastaden, norr om Helsingborgs 

stadskärna. Här bor du med närhet till allt du kan tänkas behöva, 

både vad gäller service och vacker natur. Från bostaden är det 

gångavstånd till mataffär, gym, café och restauranger. Det finns 

flera busshållplatser i närområdet och tågstationen Maria 

station ligger 800 meter bort.

6 7

På breda, jämna gångar tar du dig fram i den

sinnliga trädgården. Här kan du sätta dig på

någon av de många viloplatserna och låta ögat

vila på perennerna i blomsterbädden, eller njuta 

av dofterna i bärlunden. Du som har gröna 

fingrar vill kanske vistas bland odlingslådorna, 

eller i växthuset, och i det gemensamma 

klubbhuset kan du duka upp för både fika och 

kortspel med grannarna. Stor tyngd läggs vid att 

skapa levande, trygga miljöer med möjligheter 

för både social samvaro och gemenskap för 

den som söker det – eller rofylld avskildhet för 

den som föredrar det. På bekvämt avstånd 

från bostaden finns förråd för cyklar och annat 

skrymmande som du inte vill eller kan förvara 

i ditt hem. Parkeringen med platser som är 

lite större än vanligt ligger nära bostadshuset. 

Bostäderna nås antingen genom ramp, trapp 

eller hiss. Utöver grönskan på gården kommer 

projektet Demensvänligt Helsingborg bidra 

med ett promenadstråk som löper längs 

med kvarteret, och vidare ut mot ett helt nytt 

grönområde som Helsingborgs Stad utvecklar.

Tillgänglig, sinnlig och grönskande utemiljö
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Tryggt, trivsamt 
och tilltalande
I samarbete med arkitektfirman sandellsandberg och den välkände 

arkitekten Thomas Sandell har BoKlok tagit fram ett nytt, modernt 

utseende som andas nytänkande och tradition på samma gång. 

Våra hem är i grunden enkla att möblera, men saknar skrytytor. Med en 

vanlig BoKlok lägenhet som utgångspunkt har vi adderat ett hundratal 

kloka lösningar för såväl fysiskt som psykiskt välmående. Det är dessa 

lösningar – och mervärden – som är skillnaden mellan en vanlig BoKlok 

lägenhet och ett SilviaBo-hem. Stor omsorg har lagts vid olika anpass-

ningsmöjligheter för olika sorters behov och ett tryggt åldrande, till den 

grad att ett SilviaBo-hem möter Boverkets förhöjda tillgänglighetskrav 

redan innan vårt tilläggserbjudande SilviaBo Plus lagts till. 

Gårdsmiljö med Sinnenas trädgård som förebild
Precis som övriga BoKlok är SilviaBo mer än bara hus och hem. Vi vill 

bygga för livet även utanför våra bostäder: på gården, i kvarteret och i 

stadsdelen. Därför är det viktigt för oss att även utemiljöerna planeras 

med omsorg och noggrannhet. SilviaBos gårdsmiljöer tar inspiration från 

”Sinnenas Trädgård” på Sabbatsbergsområdet i Stockholm, en så kallad 

terapeutisk trädgård. Grundtanken är att en SilviaBo innergård ska 

påminna mer om en park, än om en gård i dess traditionella mening.

”Den nya arkitekturen utmärks av omsorgen om funktion, möten, 
färg och material. Varje liten enskild detalj har fått lika mycket 
uppmärksamhet, t ex den återkommande lilla blomman som 
visar på kärlek för den lilla detaljen. Det skapar hus där delarna 
är lika fina var för sig, som helheten de skapar tillsammans.”

Thomas Sandell
chefsarkitekt på Sandellsandberg

”För utemiljön i SilviaBo har vi eftersträvat en naturlig balans med hjälp av olika rum som 
värdesätter olika aspekter av livet, allt från socialt umgänge, tillgänglighet och trygghet, till 
grönska och trivsel. Ett genomgående tema för gestaltningen är olika cirklar i varierande 
storlekar och material som erbjuder utrymme för olika känslor och användningsområden. 
Det har också varit viktigt att alla ska ges en chans att komma nära naturen, vilket märks i 
bland annat val av underlag och exteriöra detaljer.”

Julia Rehnström
Landskapsingenjör på Landskapsprojektören SYD AB
Ansvarig för vidareutvecklingen av den konceptuella utemiljön för SilviaBo.
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Rätvänd planlösning, gavellägenhet, skala 1:100. Spegelvänd planlösning, mittlägenhet, skala 1:100.

Välkommen in i hallen som har både klädkammare och garderob. Härifrån nås även det genomgående, 

rymliga badrummet som har golvvärme med klinker samt kombimaskin, och en dörr vidare in till det 

ljusa sovrummet. Det vita IKEA köket med vitrinskåp har kyl/frys, diskmaskin samt ugn placerad på 

bekväm arbetshöjd. Från köket är det öppet mot vardagsrummet, och stora fönster bidrar med ett 

härligt ljusinsläpp och rymd. Från vardagsrummet når du också balkongen eller altanen. Lägenheten 

har minsta möjliga nivåskillnader för bästa framkomlighet och enkelt underhåll.

TECKENFÖRKLARING
AY  Avställningsyta
DM  Diskmaskin   
G  Garderob 
Inst Installationsskåp
K/F  Kyl/Frys
KM  Kombimaskin
 (Tvättmaskin och torktumlare)
ST Städskåp
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Välutrustat kök med 
smarta lösningar för ett 
tryggt och trivsamt hem.
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Spegelvänd planlösning, 
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Välkommen in i hallen med både klädkammare och garderob som erbjuder gott om förvaring. Härifrån 

nås även det genomgående, rymliga badrummet som har golvvärme med klinker samt kombimaskin, 

och en dörr vidare in till det största sovrummet. Det vita IKEA köket med vitrinskåp har kyl/frys, diskma-

skin samt ugn placerad på bekväm arbetshöjd. Fönstret ovanför diskbänken ger fin utsikt och ett extra 

ljusinsläpp. Från vardagsrummet når du den härliga balkongen eller altanen och det mindre sovrummet. 

Hela lägenheten har minsta möjliga nivåskillnader för bästa framkomlighet och enkelt underhåll.

Det finns vissa skillnader mellan 
den rätvända trean och den  
spegelvända varianten: 
Arbetsrummet i den rätvända 
lägenheten har fönster mot 
loftgångssidan och i vardags- 
rummet finns mer plats för 
soffan. Arbetsrummet i den 
spegelvända lägenheten har 
fönster mot balkongsidan och 
köket har mer plats för matbord 
och stolar.

Tre rum och kök
72 kvm

TECKENFÖRKLARING
AY  Avställningsyta
DM  Diskmaskin   
G  Garderob 
Inst Installationsskåp
K/F  Kyl/Frys
KM  Kombimaskin
 (Tvättmaskin och torktumlare)
ST Städskåp
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Praktiskt med ingång till 
badrummet både från hall 
och sovrum.
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På BoKlok har vi byggt hus av trä i över 25 år.

Trä är ett av få förnybara byggnadsmaterial. 

När träden växer i skogen binds koldioxid 

genom fotosyntesen i träden. Det gör att ett 

hus som är byggt av trä har hälften så stor 

påverkan på klimatet, än genomsnittet för 

ett nybyggt hus. Nästan 70 % av Sveriges yta 

består av skog. På mindre än hundra år har 

Sveriges skogstillgångar fördubblats och det tar 

motsvarande en minut att odla ett BoKlok hus. 

För varje träd som avverkas i Sverige planteras 

tre nya och eftersom avverkningen är mindre 

än tillväxten fortsätter skogsvolymen att öka.  

Trä är dessutom ett starkt och samtidigt lätt, 

flexibelt material som lämpar sig väldigt bra för 

industriellt byggande. I vår egen husfabrik i 

Gullringen kan vi dessutom optimera användningen 

av byggnadsmaterial och minska onödigt spill.  

 

Genom att bygga hus av trä är BoKlok redan 

ett hållbart val, men senast 2030 ska hela vår 

värdekedja vara klimatneutral – från träden i 

skogen till kundernas liv i sina kloka hem.

Våra hus växer i skogen
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EL FRÅN SOLEN
Tillsammans med vår partner IKEA Group är vi 
övertygade om att solenergi är framtiden och vi tror 
på idén att göra grön energi tillgänglig för fler. Därför 
installerar vi solceller i alla nya BoKlok områden. 

När solens strålar träffar solcellerna skapas en 
elektrisk spänning i form av likström, som med en 
växelriktare omvandlas till växelström så den kan 
användas i vanliga eluttag. Strömmen används sedan 
i huvudsak till fastighets- och hushållsel. Eventuellt 
överskott kan säljas till elnätsbolaget så att fler kan ta 
del av en grönare el. 

Solcellerna kräver minimalt underhåll och har en 
prestandagaranti på 25 år.

VÄLISOLERAT OCH TYST
Husen är välisolerade och har en god lufttäthet 
som tillsammans med energieffektiva fönster 
och ett effektivt ventilationssystem minskar 
energianvändningen. 

Tack vare dubbla avskiljande byggnadsdelar och 
ljuddämpande produkter kan vi bland annat 
minimera ljudöverföringen mellan lägenheterna. 
Varje lägenhet är en separat enhet, med två isolerade 
lägenhetsskiljande väggar och luftspalt emellan.

De hållbara 
lösningarna

FJÄRRVÄRME & MEKANISK VENTILATION
Varmvatten produceras i fjärrvärmeväxlaren 
som finns i den gemensamma undercentralen. 
Varmvatten transporteras i två olika kulvertar till 
bostäderna för uppvärmning  och tappvarmvatten.
 
FTX-aggregat med mekanisk till- och frånlufts-
ventilation återvinner värmen i den uppvärmda 
rumsluften. Tilluften filtreras och mängden som 
kommer in och ut ur bostaden kan regleras. 
FTX-aggregatet placeras i förrådet vid hallen och 
elförbrukning betalas av lägenhetsinnehavaren. 

REGNVATTEN & BIOLOGISK MÅNGFALD
Trädgården bevattnas med regnvatten som samlas 
upp av speciella behållare under parkeringsytan, och 
sen vidare ut till trädgården.

Sedumtaken på alla komplementsbyggnader, såsom 
exempelvis cykelförråd och miljöhus, bidrar till sänkta 
koldioxidhalter i luften, tar till vara på dagvatten och 
ökar den biologisk mångfalden. 

Byggnadsbeskrivning
GRUNDLÄGGNING: Isolerad balkgrund av betong

TAK: Svart papptak, sadeltak

FASAD: Skiffer med träinslag

YTTERDÖRRAR: Av trä

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR: I trä/aluminium.  
Alla fönster har isolerglas.

INNERVÄGGAR: Med träregelstomme och gipsskivor

YTTERVÄGGAR: Av isolerad träregelstomme

UTEPLATS: Våning 1 altan, våning 2-4 balkong. 
Storlek: 2 rok cirka 6,8 kvm, 3 rok cirka 8 kvm.
Golv av trä, balkongräcke av galvaniserad gallerdurk.

FÖRRÅD: 21 st att hyra, ca 2-2,9 kvm

PARKERING: 13 st att hyra. Vid parkering finns 2 st laddstolpar  
för bil, och 2 st eluttag för laddning av permobil.

VATTEN OCH AVLOPP: Kommunalt. Rörsystem för kall- 
och varmvatten ligger främst dolt i bjälklag.

ENERGIPRESTANDA: 57 kWh/kvm/år

ENERGIKLASS: C

Rumsbeskrivning
GENERELLT
Rumshöjd  2,5 meter (i badrum 2,2 m)
Golv  Trägolv av ljus ek, med kvistar.
Sockel  Vit
Väggar  Vitmålade
Tak  Skivor, vita
Innerdörrar  Släta, vita
Handtag  Rak modell, rostfria matta 
Fönsterbänkar  Mörk sten
Listverk Lister, foder och fönstersmygar är vita
 Våning 2:  lister, foder och fönstersmygar  
 är grå.
Lamputtag DCL-kontakt enligt EU standard.

HALL
Inredning Hatthylla
Övrigt  Garderob enligt ritning.

KÖK
Inredning  Vita luckor med ram och vitrinskåp
 Ljusgrått matt kakel, 10x30 cm 
 Svarta handtag
 Belysning i vitrinskåp och i lådor
 Askmönstrad bänkskiva av laminat
 Köksblandare
 Våning 2: köksblandare med förlängd arm
Vitvaror  Induktionshäll
 Våning 2: keramikhäll med vred 
 Varmluftsugn, vit med vred
 Kyl/Frys, vit
 Diskmaskin integrerad
 Våning 2: frontdiskmaskin

SOVRUM
Övrigt  Garderober enligt ritning

BADRUM VÅNING 1, 3 OCH 4
Golv   Matt grått klinker, 10x10 cm med   
  golvvärme.
Väggar   Kakel, vitt blankt.
Tak   Aluminiumprofiler, vita med spotlights.
Tvättställ  Med kommod.
Spegelskåp  Med belysning
Dusch    Duschväggar, höjd 1,8 m. 
Vitvaror  Kombimaskin (TT/TM) på    
  förhöjningssockel.
Toalettstol     Förhöjd
Handdukstork    Vattenburen

BADRUM VÅNING 2
Golv   Matt vitgrått klinker, 10x10 cm med    
  golvvärme.
Väggar   Kakel, vitt blankt.
Tak   Aluminiumprofiler, vita med spotlights.
Tvättställ  Höj- och sänkbart handfat. Blandare med   
  förlängt handtag. Ingen kommod för att   
  underlätta att komma närmre/under   
  handfatet.
Spegelskåp  Med belysning
Dusch   Duschväggar, höjd 1,2 m. Greppvänlig dusch-
  blandare. Höj- och sänkbar väggfast pall.
Vitvaror   Kombimaskin (TT/TM) på förhöjningssockel.
Toalettstol     Elektrisk, höj- och sänkbar.
Handdukstork    Vattenburen
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Anmäl intresse på projektets hemsida boklok.se/

skrabelycke. Intresseanmälan blir ditt köplats-

nummer som avgör i vilken ordning du får välja 

lägenhet. Det betyder att om du är den första att 

anmäla intresse, får du köplats nummer 1 och får 

därmed välja först, och så vidare.

För att få köpa en bostad i SilviaBo Skrabelycke 

ska minst en i hushållet ha fyllt 55 år. Då SilviaBo i 

grunden är ett koncept framtaget i samarbete

med Stiftelsen Silviahemmet, vars syfte är att öka 

kunskapen om demenssjukdom i samhället, gäller 

också följande: Om det kan styrkas att en person i 

hushållet lever med förvärvade kognitiva svårig-

heter i vardagen, har den personen rätt att gå före 

i köplatslistan vid försäljningen.

KUNDANSVARIG

Jag svarar gärna på frågor om projektet och är 
din kontaktperson när du har köpt en bostad, 
ända fram till inflyttning. 

072-350 02 334
malin.sloan@boklok.se

Malin Sloan
MÄKLARE

Jag hjälper dig i din köpresa och svarar på alla 
frågor som handlar om bostadsköp, visningar 
och avtal.

0704-82 27 19
anna.erner@smh.se

Anna Ernér

En klok och trygg  
bostadsaffär

Bilderna kan innehålla detaljer som inte erbjuds i detta projekt. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar.
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