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I det nya bostadsområdet Södra Källtorp har 
Hemsö utvecklat området där Wenströmska 
skolan tidigare låg. 

I nära samarbete med Västerås stad har vi utveck-
lat och uppfört ett äldreboende och ett angräns-
ande trygghetsboende. Den befintliga idrotts-
hallen revs till viss del för att göra plats för en 
förskola, och kvarvarande del renoverades, med 
bland annat ny entré och nya omklädningsrum. 

Visionen har varit att skapa ett nytt område med 
god samhällsservice. Äldreboendet, med 120 plat-
ser, är kärnan, kombinerat med trygghets boendet 
med 54 lägenheter, en förskola för 72 barn och 
idrottshall för skolor och föreningar. Tillsammans 
skapar detta nya mötesplatser och ett ökat servi-
ceutbud i området. 

Västerås stad har tecknat ett 25-årigt hyresavtal 
för äldreboendet och förskolan samt ett förmed-
lingsavtal för fem lägenheter i  trygghetsboendet. 
På så sätt kunde dubbelrum i äldreboendet 
undvikas. Ett 15-årigt avtal har tecknats för 
idrottshallen.

Södra Källtorp, Västerås 

Södra Källtorp – ett område under ut-
veckling som ligger mellan Vallby och 
handelsområdet Erikslund, nära E18 
strax nordväst om Västerås centrum. 
Tillsammans är stadsdelarna Vallby, 
Brottberga, Källtorp och Sörängen 
idag hem åt cirka 6 000 västeråsare.
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Här finns bostäder med ett, två eller tre rum och 
kök med en öppen och social planlösning mellan 
kök och allrum. Materialvalen är genomgående 
moderna och av hög kvalitet. Till varje lägenhet 
finns en inglasad balkong eller en uteplats med 
utsikt över området eller innergården. De boende 
har tillgång till en rymlig gemensamhetslokal med 
kök som uppmuntrar till samvaro och gemenskap. 

Boendet har en bovärd och en övernattnings-
lägenhet för familj och vänner som kommer på 
besök. Västerås stad har möjlighet att förmedla 
några lägenheter i trygghetsboendet att förmedla 
till anhöriga till dem som bor på äldreboendet. 

Byggnationen startade i december 2020 och 
stod klart för inflyttning till sommaren 2022.

Den befintliga idrottshallen revs till viss del för 
att göra plats för en förskola, och kvarvarande 
del renoverades, med bland annat ny entré och 
nya omklädningsrum.

Förskolan har fyra avdelningar med plats för 72 
barn. Den är ihopbyggd med idrottshallen. På 
souterrängplan ligger tillagningskök och omkläd-
ningsrum till idrottshallen. Samtliga byggnader 
certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Förskolan och idrottshallen färdigställdes under 
hösten 2022.

1. Södra Källtorps Äldreboende

2. Trygghetsboendet Sörängen 3. Idrottshall

4. Förskola

Det nybyggda äldreboendet har 120 platser. 
Det finns en restaurang som även är öppen för 
allmänheten. Varje avdelning har en egen balkong 
och i anslutning till matsalen ligger en större 
 balkong. I souterrängplanet finns skyddsrum. 

Byggnationen av äldreboendet startade 2019 och 
stod klart 2021.


