
Trygghetsboende 
för dig över 65 år!



Trygghetsboende
För dig som är 65 år eller äldre erbjuder vi Trygghetsboende. Det är en  
boendeform som gör livet enklare för äldre som vill bo i egen lägenhet  
men samtidigt ha möjlighet till aktiviteter och gemenskap i hyreshuset.

Skillnaden på trygghetsboende och särskilt boende

Viktigt är att inte blanda ihop trygghetsboende med särskilt boende.   
Ett trygghetsboende är en vanlig lägenhet som är anpassad för att kunna 
 åldras i. På ett särskilt boende finns personal dygnet runt, det är behovsprövat 
och ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare. 

Fokus på tillgänglighet

Våra fyra trygghetsboenden har stor tillgänglighet, både ute och inne.  
Utomhus finns bland annat hårdgjorda och belysta gångytor och sittplatser. 
Husen har automatiska dörröppnare och hiss. Inne i lägenheterna är det 
rymligare än normalt i badrum och kök samt kring dörrar. Köken är utrustade 
med spisvakt och i badrummen finns stödhandtag. Lägenheterna har också 
bättre ljudklass och är därför tystare än vanliga lägenheter.

Trygghetsboenden finns på Långrevsgatan, Midgård 1 och Rosavilla i Västervik 
och på Västerviksvägen 6 Gamleby.

”Aktiviteterna är till för alla som  
vill komma. Inte bara för de som bor  
i Bostadsbolagets trygghetsboenden.  

Det är bara att komma hit.”

SUSANNE STEINVALL, 
VERKSAMHETSANSVARIG

Träffpunkten 

Mötesplatser för stimulans 
och social gemenskap
Bostadsbolagets träffpunkter för seniorer  
är mötesplatser som erbjuder stimulans och 
social gemenskap genom olika aktiviteter.  
Här kan du umgås och ha roligt. Beroende på 
vilken träffpunkt du besöker kan du bland 
annat delta i musikfrågesport, spela poker, 
sittande gymnastik, kvällsaktiviteter, utflykter 
och musikunderhållning. 

Alla är välkomna!

Träffpunkterna bedrivs som en öppen 
verksamhet, vilket innebär att alla är välkomna, 
men vi riktar oss främst till dig som är senior.

Träffpunkterna finns idag på tre platser i 
Västerviks kommun och anordnar aktiviteter  
två gånger i veckan.

Öppettider och aktiviteter varierar mellan 
träffpunkterna. Mer information hittar du 
på Träffpunktens Facebook-sida och på 
Bostadsbolagets hemsida. 

Varmt välkommen!

MER OM VÅRA 
TRÄFFPUNKTER:



Midgård
Ett av husen i vårt bostadsområde Midgård har  
boende för dig över 65 år. Området är grönt och  
lugnt beläget med en kort promenad ifrån centrums 
affärer och nöjen. Midgård ligger granne med 
Esplanadens vårdcentral och nära till simhall och 
Bökensveds idrottsplats.

39 lägenheter

Trygghetsboendet har 39 lägenheter varav 12 st 2 rok 
60 m² och 27 st 3 rok 73-91 m².

Service och gemenskap

Husets bottenvåning innehåller service och 
gemensamma utrymmen. Västerviks kommuns 
hemtjänst finns där liksom frisersalong och fotvård. 
Det finns gemensamma utrymmen, bastu och en 
gästlägenhet för de boendes besökare. Där finns även 
en gemensam tvättstuga och ett gemensamt kök där  
de boende kan laga mat tillsammans eller hålla kalas.

Utemiljö

Lägenheterna har balkong eller egen uteplats som är 
tillgängliga för rörelsehindrade personer. Utemiljön i 
bostadsområdet är grön och lummig med uteplatser  
för gemensamt bruk.

Midgård 1, 593 39 Västervik

Långrevsgatan
Trygghetsboendet på Långrevsgatan är sammanbyggt 
med de särskilda boendena Nätet och Korallen och 
en atriumgård med restaurang och gemensamhets-
utrymmen. Atriumgården och innergårdarna är ljusa 
och lummiga med sittplatser där hyresgästerna kan 
äta och umgås med varandra och sina gäster.  
I atriumgården finns även en hörna för barn. 

Närområdet är grönt och lugnt med närhet till fina 
strövområden och promenadavstånd till Ljunghedens 
handelsområde. Havet ligger nära med bad och fiske 
i Gamlebyviken. Långrevsgatan ligger nära Stora 
Trädgårdsgatans hälsocentral.

18 lägenheter

Här finns det 18 lägenheter varav 15 st är 2 rok  
på 75 m² och 3 st 3 rok på 75 m².

En atriumgård binder ihop alla byggnader så att  
det går att röra sig fritt inom fastigheten utan att 
behöva gå ut. 

Lägenheterna har inglasad balkong. Utemiljön i 
bostadsområdet är grön och lummig med uteplatser.

Rökfritt boende

Trygghetsboendet är rökfritt. Det innebär att de 
boende får skriva på ett tilläggsavtal till hyresavtalet 
att inte röka i lägenheten, på balkongen, uteplatsen, 
i trapphuset, i gemensamma utrymmen eller i 
anknytning till byggnaden.

Rökfritt 
boende!

Långrevsgatan 15, 593 40 Västervik



Gamleby
På trygghetsboendet i Gamleby bor du mitt i 
centrum med närhet till grönområden och granne 
med Åby herrgård. I anslutning till trygghetsboendet 
ska nytt särskilt boende och ny hälsocentral byggas.  
Där kommer det även finnas tillgång till 
gemensamma utrymmen och en restaurang.

20 lägenheter

Trygghetsboendet har 20 lägenheter. 12 st 2 rok  
60 m². 8 st 3 rok 74 m². Till varje lägenhet finns  
förråd samt parkeringsplats.

Utemiljö

Lägenheterna har inglasad balkong och utemiljön 
i bostadsområdet är stenbelagd med gröna inslag 
och flera olika sittplatser att välja på. Här finns även 
boulebana för gemensamt bruk.

Rökfritt boende

Trygghetsboendet är rökfritt. Det innebär att de 
boende får skriva på ett tilläggsavtal till hyresavtalet 
att inte röka i lägenheten, på balkongen, uteplatsen, 
i trapphuset, i gemensamma utrymmen eller i 
anknytning till byggnaden.

Rökfritt 
boende!

Västerviksvägen 6, 594 30 Gamleby

Rosavilla
Rosavillas Trygghetsboende är en om- och tillbyggnad 
i anslutning till det befintliga särskilda boendet 
Rosavilla på Allén i Västervik. Området är grönt och 
lugnt beläget ett stenkast från stadsparken och en kort 
promenad från centrums affärer och nöjen.

26 lägenheter

Trygghetsboendet består av 26 lägenheter varav 21 st 
är 2 rok 60 m²- 78 m² och 5 st 3 rok  80-97 m².

Lägenheterna har balkong eller egen uteplats som är 
tillgängliga för rörelsehindrade personer. Utemiljön i 
bostadsområdet är grön och lummig med färdigställda 
uteplatser för gemensamt bruk.

Allén 15, 593 36 Västervik



Bostadstillägg gäller 
även trygghetsboende
Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Du ansöker 
hos Pensionsmyndigheten och hela din ekonomi tas med i beräkningen. 

På Pensionsmyndighetens webbplats  kan du själv beräkna  
om du har rätt till tillägget innan du ansöker: 
www.pensionsmyndigheten.se/bostadstillägg

Ställ dig i vår bostadskö!
Det är samma bostadskö till våra trygghetsboenden som våra  
vanliga lägenheter. På vår hemsida www.bostadsbolaget.vastervik.se  
kan du registrera dig i vår bostadskö och samla köpoäng. Det går även bra 
att besöka vår Bobutik på Spötorget 1 i Västervik eller kontakta oss på  
0490-25 72 50, bobutiken.bostadsbolaget@vastervik.se så hjälper vi dig!

Samla köpoäng
redan nu!
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