
NYBO Kooperativa Fastigheter



Kort presentation av projekt uppförda i Skåne
med Nybos koncept för äldres boende

•Carat
•Seniorboende med liv och lust
•Klubblokal för umgänge och social 
gemenskap
•Anpassade lägenheter för ökad 
bekvämlighet
•Föreningsstyrd medlemsverksamhet 

•CoHousing
•Bogemenskap mitt i byn
•Energieffektiva hus & självförvaltning
•En- eller tvåplanshus med privata uteplatser
•Yttre miljö för umgänge och fritid 

Hållbara Koncept

BoAktiv Malmö

Byagården Tomelilla



Färdigställt 2015
• 12 marklägenheter
• Två uteplatser för utevistelse och 

trädgårdsintresserade
• Gemensamt klubbhus
• BOA 1017 kvm
• Byagården kooperativ 

hyresrättsförening 
• Egen självförvaltning

Tomelilla - CoHousing



Färdigställt juli 2020 
• 11 marklägenheter
• Två uteplatser för utevistelse 

och trädgårdsintresserade
• BOA 809 kvm
• Jonebergsgården kooperativ 

hyresrättsförening 
• Egen självförvaltning

Simrishamn - CoHousing



•Färdigställt 2017
•36 lägenheter 
•Klubblokal 
•Centralt A-läge i Höganäs
•BOA 2852 kvm
•Lugnet kooperativ 
hyresrättsförening 

Höganäs - Carat



•Under uppförande, inflyttning juni 
2021

•15 lägenheter 
•Klubblokal 
•Centralt A-läge i Simrishamn
•BOA 1019 kvm
•Väderkvarnen kooperativ 
hyresrättsförening 

Simrishamn - Carat



NYBO - det hållbara alternativet

NYBO
Bolaget utvecklar, bygger och äger fastigheter upplåtna med kooperativ hyresrätt. Den kooperativa 
hyresrättsföreningen hyr hela fastigheten av Nybo Kooperativa Fastigheter. Föreningen är hyresvärd och ansvarar för 
uthyrning och förvaltning av fastigheten. 
Bolaget har lång erfarenhet av kooperativ hyresrätt och äldres boende. VD Lars Malmgren har varit expert i flera 
utredningar, senast i äldreboendeutredningen ”Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85). 

För mer information:
Hemsida nybobostad.se
Telefon 0733-242041
Mail lars@nybobostad.se

HÅLLBART BOENDE 
Socialt hållbart boende
 Gemensam utemiljö och lokal skapar rum för samvaro, umgänge och aktiviteter.
 Socialt samarbete och socialt ansvarstagande utgör motvikter mot otrygghet och isolering.
 Inflytande och delaktighet över den egna vardagen ökar välbefinnande och förbättrar hälsan.
 Genom föreningen kan medlemmar aktivt delta i gemensamma beslut som berör den egna vardagen.
 Föreningen och medlemmarna ges möjlighet till självförvaltning och gemensamma aktiviteter
Ekologiskt hållbart boende
 Energieffektiva byggnader med lokala FTX-system i varje rum sänker energiåtgången för varje lägenhet.
 Återvinningsbara utfackningsväggar med PIR ger bättre isolering, smalare väggar och lägre lambdavärde 

Koncepten ger lägre energiförbrukning och högre grad av återvinningsbart material än traditionell nyproduktion. 
 Sopkärl för källsortering redan inne i lägenheternas kök som standard.
Ekonomiskt hållbart boende
 Upplåtelseinsatserna är spekulationsfria och lägre än jämförbara insatser i bostadsrätt
 Hyrorna baseras på föreningens självkostnader och är lägre än jämförbara hyresrätter
 Överskott av påverkbara förvaltningskostnader tillfaller föreningen
 Nybo garanterar återbetalning av upplåtelseinsatser till avflyttande medlemmar
 Föreningen kan ha obegränsad kö av medlemmar, vilket minimerar risk för vakanskostnader
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