
Västerås
-Kartan visas ca en fjärdedel av 
Västerås
-Det bor ca 130 000 människor 
här

Gruppbostäder:
-Gruppbostad är för personer 
med utvecklingsstörning, autism, 
förvärvad hjärnskada i vuxen ålder, 
psykisk funktionsnedsättning eller 
andra personer med omfattande 
funktionsnedsättning.
-I Västerås stad finns det 33 grup-
pbostäder, av dessa ligger endast 
fyra såpass centralt att de syns på 

detta utsnitt över staden

Stödboenden:
-Servicebostad är en mellanform 
mellan ett helt självständigt boende 
i egen lägenhet och en lägenhet i 
gruppbostad.
Servicebostaden består av ett antal 
lägenheter i vanliga bostadsområden 
som har tillgång till stöd av fast an-
ställd personal. Lägenheterna är ofta 
anpassade efter den enskildes 
behov och ligger ofta samlade i 

samma hus eller kringliggande hus.

Ålderdomshem/ Servicehus
-I servicehusen finns kompletta 
lägenheter med kök, matplats, 
sovrum och vardagsrum för ensam-
stående eller par.
-Ålderdomshemmen är till för den 
som har stora omvårdnadsbehov, 
men som inte i första hand har en 
demenssjukdom. Ålderdomshem-
men består oftast av mindre 
lägenheter med ett väl tilltaget 
hygienutrymme och pentry.
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Situationsplan 1:750

Plats

Västerås

Stockholm


4.  Mikalikyrkan, 60-tal
Ritad av arkitekterna Gösta Ekroth och Bertil 
Tideström, renoverades och byggdes till 1984.
Fasad material: Vitt tegel

3. Mikaleigården, 60-tal
Ritat i samband med kyrkan
Fasad material: Vitt tegel

8. Hammarbyskolan, 80-90tal
En ganska liten skola med elever från för-
skoleålder upp till femteklass
Fasad material: rödmålad trä

2. Närbutik, 60-tal
Fasad material: Tegel och svart plåt

6.Servicehus, 50-tal
Huset innefattar: 31 servicelägenheter, 21 
lägenheter på äldreboendet samt sju lägen-
heter på gruppboendet för dementa.
Fasad material: Tegel

1. Tandvårdshuset, 80-90tal
Fasad material: Tegel

9. Narva.v 37, 50-tal
En 300 meter lång trevånings hus kropp slingrar 
sig likt en krumelur, och bildar på insidan en 
generös gård med resliga tallar, gräs och buskar.
Ritat av HSB-arkitekterna Martta och Ragnar 
Ypyä
Fasad material: Puts i olika färger

5. Karlavagns.g 3, 60-tal
Lamellhus och punkthus
Fasad material: Vitt tegel och plåt

11. Hammarbacks.v 18, 50-tal
Fasad material: Puts

7. Villa område
Stadshags.v 44

10. Rastgård för 
hundar


