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Familjen Erik Bancks Stiftelse
The Family Erik Bancks Foundation

Familjen Erik Bancks Stiftelse är en allmännyttig 
stiftelse med en verksamhet som handlar mer 
om människor än om hus. Syftet är att skapa bra 
hyresfria bostäder i bästa läge åt äldre helsing-
borgare. Stiftelsen ser äldre som människor med 
liknande behov och önskemål som andra vuxna 
medborgare. Även äldre vill kunna bo centralt 
och få tillgång till den service och det utbud som  
finns där. 

Just nu har stiftelsen bostäder på Slottshöjden, i 
Norra Hamnen och i SeaU.

En klok stad stimulerar och tar vara på den kraft 
och kunskap som finns hos alla människor,  
företag och organisationer samt skapar bra  
förutsättningar för alla dessa grupper att mötas 
och samarbeta i olika former. En modern och 
klok stad är trygg, erbjuder och underlättar in- 
vånarnas tillgång till en god social och fysisk miljö. 

Helsingborg är en fantastisk stad men har sam-
tidigt liksom många andra städer en fortsatt 
utmaning i att skapa blandade och bra bostads-
miljöer även i de mest attraktiva lägena. Familjen 
Erik Bancks stiftelse vill visa hur skapandet av bra  
bostäder i innerstaden riktade till människor i  
olika ålder och med olika ekonomiska förutsätt-
ningar kan bidra till att göra Helsingborg till en 
ännu mera attraktiv och inkluderande stad.

The Family Erik Bancks Foundation is a non-profit foun-
dation with a purpose that is more about people than 
houses. The purpose is to create good rent-free housing 
and environment in the best location for older Helsing-
borgers. The foundation sees older people as people 
with similar needs and wishes as other adult citizens. 
Older people also want to be able to live centrally and 
have access to the service and range available there.

Right now, the foundation has housing at Slottshöjden, 
in Norra Hamnen and in SeaU.

Whether young or old, all adults want to have oppor- 
tunities to make contributions to society. A wise 
and caring A wise city stimulates and takes advan-
tage of the power and knowledge that exists in all 
people, companies and organizations and creates 
good opportunities for all these groups to meet and 
collaborate in a wide variety of endeavors. A modern 
and wise city is safe, offers and facilitates residents’ 
access to a good social and physical environment.

Helsingborg is a fantastic city, but like many other cities 
it faces has continual challenges in creating mixed and 
good living environments, even in the most attractive 
locations. The Family Erik Bancks Foundation wants 
to show how the creation of good housing in the inner 
city aimed at people of different ages and with different 
financial conditions can contribute to making Helsing-
borg an even more attractive and inclusive city.
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Den stiftelse Ese Banck startade 
har nu i snart 85 år skapat och ut-
vecklar bostäder åt Helsingborgs 
äldre på bästa läge

Med bra hyresfria bostäder för äldre med låg  
pension i stadens bästa lägen höjer vi livskvalite-
teten för de äldre men skapar också värden för 
samhället.

Vi ser äldre som människor med i grunden samma 
eller liknande behov och önskemål som andra  
vuxna medborgare. 

Det handlar om att ge människor med olika förut- 
sättningar möjlighet att bo i attraktiva områden 
och få tillgång till den service och det utbud som 
finns där.

Den Banckska stiftelsen vill gärna göra mera i 
partnerskap med Helsingborgs stad, fastighets-
utvecklare och andra intressenter. 

Vi hoppas också att vi med vårt arbete inspirerar 
andra och samarbetar gärna med fler aktörer.

The foundation Ese Banck started has now 
for almost 85 years created and develops 
good rent-free housing for Helsingborg’s  
elderly in the best location

With good rent-free housing for the elderly with a low 
pension in the city’s best locations, we raise the quality 
of life for the elderly but also create value for society.

We see older people as people with the same or similar 
needs and wishes as other adult citizens. It is about giving 
people with different circumstances the opportunity to 
live in attractive areas and gain access to the range of 
services available there.

By giving people with different circumstances the  
opportunity to live in some of the city’s most attracti-
ve areas, we are helping to create vibrant, exciting, and  
safer living environments that are enriching for everyone. 
We believe in a mix of older and younger - retirees and 
professionals.

The Family Erik BancksFoundation would like to do more 
in partnership with the City of Helsingborg, property  
developers and other stakeholders.

We also hope that with our work we inspire others and 
are happy to collaborate with more actors.

Utgångsläget för Bancks Rederier – Öresund mellan Sverige och Danmark. Foto Bertil Hagberg
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Genom att delta i H22 vill Familjen Erik Bancks Stiftelse visa hur en mix 
av boende med olika ekonomiska förutsättningar bidrar till en levande och  
socialt hållbar stad. Paviljongutställning för den internationella stadsmässan 
H22 i Helsingborg är ett samarbete mellan Familjen Erik Bancks Stiftelse 
och de lokala fotograferna Bertil och Annika Hagberg. Paviljongens 5x20  
meter presenterar en utställning av stiftelsens syfte och historia.

Vill du se utställningen online eller dela med dig av den till någon så har vi 
gjort en elektronisk variant på nedan länk.

By participating in H22, the Family Erik Banck Foundation wants to show how a mix of 
housing with different economic conditions contributes to a vibrant and socially sustainable 
city. The Pavilion exhibition for the international city event H22 in Helsingborg is a colla-
boration between the The Family Erik Bancks Foundation and the local photographers 
Bertil and Annika Hagberg. The pavilion’s 5x20 meters presents an exhibition of the 
foundation’s purpose and history.

If you want to see the exhibition online or share it with someone, we have made an 
electronic version at the link below.

www.e-blast.eu/_febs/h22
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