HEMMA HOS: BOVIERAN I BORGHOLM

"Som semester varje dag"
De första boende flyttade in mitt i vintern, dagarna före julafton. Men sedan den dagen har de alla kunnat njuta av semesterkänsla varje dag, åtminstone på innergården. Bovieran i Borgholm står nu färdigt
och erbjuder semesterkänsla året runt. – Det är verkligen utlandskänsla att kunna sitta ute och njuta
av trädgården mitt i vintern, säger de nyinflyttade.

Clivia

Papegojblomma

Johannesbröd

I Bovierans trädgård hittar du växter från hela världen, palmer, blommor, buskar,
frukt- och olivträd, totalt 1800 växter.

Micke Widén tar oss med på en rundvisning i lägenheten på tre rum
och kök.

Chigong i trädgården, under ledning av Jan Erik Carlstedt, en av de
bonde i föreningen. Foto: Jan Clevberger.

Lägenheterna är luftiga och öppna med genomgående ljusa partier.

Makarna Widén har tagit med sig en bit av Stockholm till Öland i form
av tavlor på väggarna.

– Vi visste att det skulle bli bra, men att det skulle bli så här bra kunde
vi inte ana, säger Lena och Jan Clevberger om sitt nya boende.

Att se Slottsruinen är värdefullt för oss, förklarar Lena och Jan Clevberger som valde en lägenhet med utsikt mot väst.

Vi besöker Bovieran i Borgholm en onsdag i mars.
Ölandsvinden viner runt husknutarna och biter tag i kinderna,
trots solens tappra försök att bryta igenom.
Men på innergården i det nybyggda bostadshuset tar växthuset på 1600 kvadratmeter emot oss med medelhavsvärme
och doft av det blommande apelsinträdet.

– Alla är så trevliga här på Öland också och vi får sådan fin service i affärerna, tycker Lena.

Två av Bovierans nyinflyttade är paret Lena och Micke Widén
som lämnade bostaden i Stockholm för att bli permanent boende i Borgholm på Öland.
– Vi har trivts så bra här på Öland på somrarna när vi rest med
husbilen. Nu lämnade vi Stockholm för att prova något nytt,
berättar paret.

Lägenhet med medelhavsklimat:

Apelsinblom

Den fina innergården och gemenskapen är det som Lena lyfter fram som två starka fördelar, medan Micke ser fram emot
att slippa skotta snö.
–Första tiden här har varit väldigt bra, även om vi har haft fullt
upp med att inreda och komma i ordning.
Paret bor i en 3:a på 87 kvadratmeter och får då också plats
med ett mindre gästrum.
– Sen finns det även en gästlägenhet om fler vill komma och
bo över, berättar Lena och Micke som har barn och barnbarn
kvar i Stockholm.
Att Bovieran i sig erbjuder ett boende i särklass är såklart en
viktig faktor, men som fd Stockholmare är både Lena och
Micke mycket imponerade över närheten till allt.
– Det är så nära, om vi så ska till läkaren eller affären. Det går
ju till och med att parkera bilen precis vid Bankomaten, konstaterar Micke.

Några lägenheter därifrån träffar vi Lena och Jan Clevberger
som är Borgholmsbor sedan 21 år tillbaka. Nu har de sål villan och flyttat in i en lägenhet på andra våningen, med utsikt
över Borgholm och slottsruinens siluett i horisonten.
– Slottsruinen vill vi gärna se, det är värdefullt för oss.
Åt ena väderstrecket, västerut, ser paret Clevberger Borgholm
och slottsruinen, och österut möts de av palmer och exotiska
medelhavsväxter.
– Det är en häftig känsla att kunna gå ut i trädgården på morgonen och dricka kaffe, mitt i mars, säger Lena.
Trädgården njuter de av på flera sätt.
– Vi spelar boule, träffar grannarna på kaffe och varje onsdag
tränar vi qigong under ledning av en herre i huset, berättar Jan
som också upplever en rent fysisk förbättring i kroppen sedan
flytten till Bovieran.
– Vi förstod att det skulle bli bra, men att det skulle bli så här
bra kunde vi inte ana, konstaterar Jan.
Trots att Bovieran ligger alldeles intill Borgholmsbukten, ser
paret Clevberger inte vattnet från sina fönster, men det bekommer de inte.
– Vi köpte inte utsikt, vi köpte insikt, säger Jan och syftar på innergården.
Bovieran i Borgholm är den 21:a Bovieran i Sverige och rymmer 54 lägenheter. Första Bovieran invigdes i Partille 2009.

Om paret Widén skulle längta efter en vinterbrasa har de installerat
en skorstensfri och värmande öppen spis som tänds enkelt med ett
knapptryck.
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