
LSS, SÄRSKILT BOENDE 

OCH ÄLDREBOENDE

En kort presentation av Wigot samt ett urval 
projekt inom LSS-boende, särskilt boende,        
äldreboende etc. där vi haft arkitektuppdraget.



WIGOT KONSULT AB
en kort presentation

INLEDNING
Wigot Konsult AB erbjuder kvalifi cerade arkitekt- och 
byggadministrationstjänster från idé till färdigt objekt. 
Vi inriktar oss på alla sorters bostads- och lokalbehov vid 
såväl nybyggnation som ombyggnad och renovering. 

Wigot Konsult AB har funnits sedan 1981 och har kontor 
i Lund. Vår kundkrets är mycket blandad; från 
kommuner, sjukhus och andra institutioner till bostads-
bolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Företaget har 7 anställda och består av såväl arkitekter 
som bygg/projektledare. Denna kompetensmix gör att vi 
får en naturlig erfarenhetsåtervinning från hela bygg-
processen, vilket bidrar till ett ökat kvalitetstänkande. 
Detta kommer förstås även våra kunder tillgodo.

ARKITEKTARBETEN
Vårt kunnande inom arkitektur, inredning och planering 
baseras på mångårig erfarenhet och omfattar alla skeden 
från grundläggande gestaltning och skisser till 
projektering av förfrågningsunderlag och bygghandlingar. 
Häri ingår såväl CAD-ritningar och beskrivningar som 
perspektiv, illustrationer, färgsättning och inredning. 

För att få en optimal helhet där form, färg och funktion 
kombineras med långsiktigt hållbara värden lägger vi i 
våra projekt, utöver estetisk utformning och funktions-
planering, stor vikt vid energioptimering samt de 
ekonomiska och miljömässiga aspekterna.

Våra verksamhetsområden omfattar bl.a. skolor, 
förskolor, övriga undervisnings- och forskningslokaler, 
kontor, industribyggnader, sjukhus och vårdlokaler, 
bostäder samt olika boendeformer med speciella krav 
(äldreboende - särskilt boende - LSS-boende etc).

BYGGADMINISTRATION 
Byggadministrativa uppdrag innebär för oss att leda, 
styra och administrera byggprojekt mot ställda mål för 
kvalitet/miljö, ekonomi och tid.

Med många års erfarenhet fi nns mycket kunskap som 
kommer till användning vid utredningar, bygg- och 
projektledning, underhållsplanering, kontroll och 
besiktning. 

Vår byggadministrativa avdelning har även stor 
erfarenhet av Bas-P-uppdrag och tillgänglighetsfrågor. 
Tillsammans med företagets arkitekter arbetar vi aktivt 
med erfarenhetsåterföring för att optimera kvalitet och 
estetiska krav i våra projekt.

Valdemars väg, Lund, nybyggnad

Papegojelyckan, Lund, ombyggnad

Drottning Margareta, Lund, nybyggnad

Bergagården, Eslöv, om-tillbyggnad



ETT URVAL PROJEKT DÄR VI HAFT 
ARKITEKTUPPDRAGET:

Drottning Margareta, Lund: 
Nybyggnad av gruppboende för psykiskt 
funktionshindrade bestående av 6 LSS-lägenheter 
och 2 lägenheter för SOL.

Papegojelyckan, Lund: 
Total ombyggnad till 48 lägenheter för äldre-
boende, 5 lägenheter för gruppboende och 
1 LSS-lägenhet. Dessutom dagvård, dagcentral 
och restaurang.

Bardisanen, Lund: 
Nybyggnad av gruppboende för äldre psykiskt 
funktionshindrade bestående av 12 lägenheter och 
gemensamhetslokaler. Dessutom träffpunkt för 
boende i närområdet.

Pilegården, Staffanstorp: 
Nybyggnad / ombyggnad av äldreboende. 

Kv. Kyrktuppen, Södra Sandby:
Nybyggnad av gruppboende. 

LSS-BOENDE, SÄRSKILT BOENDE, 
ÄLDREBOENDE ETC. 

Som arkitekter har vi stor erfarenhet av allehanda 
bostadsprojekt, från äldreboende, LSS-boende och 
särskilt boende till traditionella hyres- och bostads-
rättslägenheter. Sjukhusprojekt liksom projekt 
inom förskole- och skolvärlden är andra områden 
där vi har gott om referenser.

På denna och föregående sida visas bilder på några 
uppdrag där vi varit arkitekter och här nedan följer 
en mer omfattande sammanställning.

Valdemars väg, Lund: 
Nybyggnad av 8 LSS-lägenheter samt fristående 
gemensamhetshus.

Värpinge, Lund: 
Nybyggnad av äldreboende.

Vårlöken, Eslöv: 
Ombyggnad av äldreboende med 23 lägenheter.

Solhällan, Eslöv: 
Nybyggnad av äldreboende med 48 lägenheter.

Bergagården, Eslöv: 
Ombyggnad av 2 st hyreshus från 70-talet till 
äldreboende med 45 lägenheter, hopkopplade via 
en nybyggd gemensamhetsdel.

Trollsjögården, Eslöv:
Nybyggnad av äldreboende med 70 lägenheter 
och gemensamhetslokaler.

Ölyckehemmet, Eslöv:
Om- och tillbyggnad av 37 marklägenheter för 
äldreboende samt gemensamhetslokaler.

Värpinge, Lund, nybyggnad

Solhällan, Eslöv, nybyggnadBardisanen, Lund, nybyggnad


