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Trygghetsboende 65+ 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 
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Trygghetsboenden finns på Långrevsgatan, Midgård 1 och 
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LÅNGREVSGATAN 1-73, 2-44
Nära till allt utan bilar
Här bor du bekvämt med balkong eller uteplats och Västerviks största  
handelsområde och centrum på gångavstånd. Ta en skön promenad med 
barnen till Skogshagaskolan utan att passera bilvägar. I området finns både 
förskola, särskilt boende och trygghetsboende. Havet ligger nära med bad 
och fiske i Gamlebyviken.

Brevik VÄSTERVIK

FAKTA
353 LÄGENHETER

(VARAV 18 I 65+ BOENDE)
1-5 ROK

BYGGÅR 1972-1975
OMBYGGT 1993-1996
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ÖRNGATAN 12, 16, 18 OCH 20
Charmigt boende nära skola
Här bor du i fyra charmiga trähus med grönskande innergårdar efter en gata som 
leder till Gamlebyviken. Inom synhåll finns Breviksskolan där barnen går från första 
till sjätte klass. Det är nära till service och en lagom promenad till centrum. 

VÄSTERVIK Brevik

FAKTA 
25 LÄGENHETER

1-4 ROK
BYGGÅR 1929



8

STORA TRÄDGÅRDSGATAN 43
Trivsamt i litet hus
Ett trivsamt hus med bara åtta lägenheter, alla med härliga balkonger  
eller uteplatser. Området är lugnt med närhet till skola och förskola.  
Tvärs över gatan finns läkarstation och tandläkare. Fortsätt gatan fram 
så är du snart mitt i Västervik.

Brevik VÄSTERVIK

FAKTA
8 LÄGENHETER

2-3 ROK
BYGGÅR 1952
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KÖNINGSMARKSGATAN 20
Små lägenheter intill parkområden
Lägenheterna ligger mitt i ett grönområde med närhet till busshållsplats.  
Här har du lika nära till naturen som till skola och köpcentrum. Köningsmarks- 
gatan mynnar ut vid Gamlebyviken och strandpromenaden till centrum. 

VÄSTERVIK Brevik

FAKTA
23 LÄGENHETER

1-2 ROK
BYGGÅR 1964
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DIDRIKSLUNDSGATAN 2-6
Nära natur och skola
Didrikslundsområdet ligger på Västerviks högsta punkt, nära fina strövområden 
och Alléns handelsområde. Didrikslund är ett populärt område med närhet 
till förskola och F-6 skola. Med en kort promenad når du insjön Kvännaren och 
strövområde med flera löpspår och mountainbikespår. 

Kvännaren VÄSTERVIK

FAKTA
50 LÄGENHETER

2-3 ROK
BYGGÅR 2018 & 2021

HISS
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KALKSTIGEN 1-19
Granne med sjö och shopping
Husen ligger insprängda i ett villaområde vid sjön Kvännaren.  
På ena sidan en sjö att åka skridskor på och skogar att ströva i, 
på den andra Västerviks största område för shopping. Du bor 
bekvämt i moderna lägenheter med hiss, nära skola och förskola.  

VÄSTERVIK Kvännaren

FAKTA
48 LÄGENHETER

2-3 ROK
BYGGÅR 1992

HISS
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SEGERSBORGSGATAN 2
Villakänsla nära naturen
Tio nybyggda och moderna lägenheter i olika storlekar, alla med balkong  
och uteplats. Husen ligger i ett populärt villaområde med närhet till 
förskola och Ljungbergaskolan F-6. Här bor du nära fina strövområden och 
Alléns handelsområde. Med en kort promenad når du insjön Kvännaren 
och flera löpspår.

Kvännaren VÄSTERVIK

FAKTA
10 LÄGENHETER

2-4 ROK
BYGGÅR 2016



13

ALLÉN 20
Stilfullt med hyresrätt
Här bor du i fina lägenheter med tillgång till en stor och prunkande trädgård.
Närmaste granne är skola och förskola och i Alléns förlängning ligger centrum. 

VÄSTERVIK Stenhagen

FAKTA
6 LÄGENHETER

3 ROK
BYGGÅR 1929
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FOLKPARKSVÄGEN 16 OCH 18/ROSENHILLSVÄGEN 10
Villakänsla nära centrum
Så nära radhus som man kan komma, mitt i ett äldre villaområde.  
Här har alla lägenheter rejäla balkonger eller stora uteplatser. Flera skolor  
och förskolor finns bredvid med närhet till både stadskärna och naturen.  

Stenhagen VÄSTERVIK

FAKTA
13 LÄGENHETER

2-3 ROK
BYGGÅR 1987/1986
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ROSAVILLA – ALLÉN 13-20, FRIDBORGSGATAN 36-48
Centralt med extra service
Rosavilla var en gång i tiden en handelsträdgård, den mest centralt belägna 
i Västervik. Idag är det ett modernt bostadsområde med låga flerfamiljshus i 
trivsam miljö. Här finns ett äldreboende, ett nytt modernt trygghetsboende, 
hårfrisörska och annan service och på andra sidan gatan skola och förskola. 

VÄSTERVIK Stenhagen

FAKTA
114 LÄGENHETER

   (VARAV 26 I TRYGGHETS- 
BOENDE 65+)

2-4 ROK
BYGGÅR 1981-1982,  

1990, 2014
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VALLMOGATAN 1-13, 2-12/FRÖGATAN 1-23, EKHAGEN
Unikt läge med utsikt över Västerviks skärgård
Mitt i naturen nära havet vid Ekhagens golfbana hittar du de rymliga 
parhusen med två uteplatser. Här får du ett boende utöver det vanliga 
med 15 minuters cykelavstånd till Västerviks centrum. Du får också nära till 
Gränsös vackra natur med fina badmöjligheter vid klippor och stränder.

Centrum VÄSTERVIK

FAKTA
25 LÄGENHETER

3-4 ROK
BYGGÅR 2019 & 2021

MARKPLAN MED UTEPLATS
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GÖSTA BERNHARDSGATA 1-3/GRÖNA GRÄND 1 OCH 3
Ett stadskvarter med krydda
Ett kvarter byggt runt en innergård mitt i Västervik. Centralt men 
ändå lugnt. Båtsmansgränd ligger runt hörnet med gamla stugor, 
kafé och kryddträdgård. Frågan är om du kan bo mer centralt.  

VÄSTERVIK Centrum

FAKTA
41 LÄGENHETER

1-4 ROK
BYGGÅR 1993

HISS
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STRANDVÄGEN 1B
Adressen säger allt
Västerviks bästa läge med utsikt över Gamlebyviken och den solnedgång 
som inspirerat mången visdiktare genom åren. Du behöver inte gå längre  
än ut på balkongen för att se allt vad Västervik erbjuder. 

Centrum VÄSTERVIK

FAKTA
24 LÄGENHETER

2-4 ROK
BYGGÅR 1987

HISS
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KVARNGATAN 7-13
Precis mitt i Västervik
Mer centralt kan du inte bo i Västervik. Nära till allt. På någon minut 
är du på strandpromenaden, på restaurangen eller på väg ut med  
en skärgårdsbåt. I de större lägenheterna finns även öppen spis.

VÄSTERVIK Centrum

FAKTA
20 LÄGENHETER

1-4 ROK
BYGGÅR 1960

OMBYGGT 1994
HISS
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BÅTMANSGATAN 30
Staden runt hörnet 
Bor du här så kan du låta bilen stå. Hela Västervik finns runt hörnet. 
Stora torget, butiker och restauranger, sjukhus, högstadieskola, kyrka. 
Allt ligger inom synhåll. 

Centrum VÄSTERVIK

FAKTA
9 LÄGENHETER

2 OCH 4 ROK
BYGGÅR 1959

OMBYGGT 2017
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NYGATAN 4
Miljö för ett vykort
Här bor du i en miljö som visas på vykort från västervik. Mitt i staden, vid  
en smal gränd ned mot hamnen, där rosorna klättrar efter väggarna på  
sommaren, med utsikt över skärgården och havet. 

VÄSTERVIK Centrum

FAKTA
7 LÄGENHETER

2-3 ROK
BYGGÅR 1929
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SÖDRA VARVSGATAN 36/STATIONSGATAN 1 
I en sluttning mot havet
Ett av Västerviks mest attraktiva lägen, nära både centrum och havet. 
Huset ligger i en sluttning ned mot Skeppsbrofjärden. Det har några år på 
nacken, men lägenheterna är renoverade och ombyggda under senare år 
och har det lilla extra som gör att man trivs. 

Centrum VÄSTERVIK

FAKTA
28 LÄGENHETER 

1-4 ROK 
BYGGÅR 1939 

HISS 
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VÄSTRA KYRKOGATAN 16/FABRIKSGATAN 17, PROSTEN 
Här bodde borgmästaren
Ett litet bestånd i anrika kvarter näst intill Sankta Gertruds kyrka. Här bor  
du ståndsmässigt i nyrenoverad eller nybyggd lägenhet. En vacker innergård 
ger lugn och avkoppling trots det centrala läget.

VÄSTERVIK Centrum

FAKTA
19 LÄGENHETER

2-5 ROK
BYGGÅR 2011

HISS





EN HÅLLBAR
FRAMTID FÖR 
hela familjen
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ESPLANADEN 20
Inbäddad i grönska
Esplanaden är Västerviks paradgata in till centrum, men du kan gå efter 
den utan att se dessa båda hus, som ligger inbäddade i grönska ett stycke 
från stora vägen. Här finner du avskildhet och lugn, samtidigt som du bor 
centralt och nära till skolor och annat som Västervik erbjuder. 

Södermalm VÄSTERVIK

FAKTA
22 LÄGENHETER

2-3 ROK
BYGGÅR 1982

HISS
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MIDGÅRD 1-9
En grön oas med boende för alla
Grönt område med boende för alla åldrar. Innegård med växtlighet och 
konstnärliga utsmyckningar gör området till en oas nästan mitt i staden.  
Nära till skola, dagis, mataffär, centrum, sjukhus, kyrka, simhall och idrottsplats. 
Ett av husen ombyggt till Trygghetsboende 65+.

VÄSTERVIK Södermalm

FAKTA
536 LÄGENHETER

(VARAV 39 I TRYGGHETS- 
BOENDE 65+)

1-4 ROK
BYGGÅR 1961-65

OMBYGGT 1995-1999, 2015
HISS
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FREDSGATAN 23-33, KAPTENSGÅRDEN
Nybyggt miljövänligt boende
Fräscha lägenheter i två-plans radhus med gångavstånd till centrum. Stora 
uteplatser och balkonger till alla lägenheter ger möjlighet att ta tillvara på årets 
varma dagar. Här bor du med hög standard med braskamin, två badrum varav 
det ena också är tvättstuga. Två uteförråd och garage ingår i hyran. Här finns 
service såsom skolor, simhall och vårdcentral inom gångavstånd.

Södermalm VÄSTERVIK

FAKTA
20 LÄGENHETER

3-4 ROK
BYGGÅR 2010
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STUREGATAN 4-5
Personligt och centralt
Två mindre fastigheter med luftiga lägenheter. Nära till havet, tåg, bussar 
och centrum, med sommarstadens puls på lagom avstånd. Området är  
lugnt med närhet till all den service som Västervik erbjuder. 

VÄSTERVIK Lidhem

FAKTA
11 LÄGENHETER

1-4 ROK
BYGGÅR 1929
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SÖDRA GRÄNSGATAN 14
Modernt i gammal stadsdel
Här bor du modernt med hiss i trivsam omgivning med all den 
service som Västervik kan erbjuda inpå knutarna. Skolan ligger 
inom synhåll och centrum på promenadavstånd. 

Lidhem VÄSTERVIK

FAKTA
12 LÄGENHETER

2-3 ROK
BYGGÅR 1992 

HISS
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CEDERFLYCHTSGATAN 3
Småskaligt i villaområde
Mitt i ett villaområde ligger denna fastighet som innehåller 4 lägenheter. 
Här har du hög standard med till exempel bubbelbadkar i alla badrum. 
Balkong eller uteplats ger möjlighet att njuta av årets varma dagar. 
Skolor och idrottsanläggningar når du genom en kortare promenad. 

VÄSTERVIK Lidhem

FAKTA
4 LÄGENHETER

4 ROK
BYGGÅR 2008
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ÖSTERSJÖVÄGEN 78/LÅNGSKÄRSGATAN 4
Ditt eget två-plans radhus med fastighetsskötare
Egen täppa och egen ytterdörr med hyresrättens service. Den goda 
karamellen finner du efter vägen mot Västerviks Resort, en semesteranläggning 
med sandstränder, egen skärgård, restauranger och golfbana.

Söder VÄSTERVIK

FAKTA
39 LÄGENHETER

3-4 ROK
BYGGÅR 1957

OMBYGGT 1994
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JOHANNESBERGSVÄGEN 1-13, 2-6
Den lilla staden i Västervik
Johannesdal är ett område med eget torg, restauranger och butiker.  
Ett lugnt område med ett brett utbud av lägenheter för både barnfamiljer  
och äldre, lika nära havet som till centrum.

VÄSTERVIK Söder

FAKTA
88 LÄGENHETER

1-4 ROK
BYGGÅR 1949-1955

OMBYGGT 1987
HISS
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VIMPELGATAN 1
Det lilla huset bakom klockan i Johannesdal
Här har du närhet till all tänkbar service som skolor, restauranger, butiker 
och poolen på Västerviks Resort. Med promenadavstånd till centrum och 
grönområden intill gör att du har det mesta inom räckhåll.

Söder VÄSTERVIK

FAKTA 
18 LÄGENHETER

1-4 ROK
BYGGÅR 1949-1955

OMBYGGT 1987
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LYSINGSVÄGEN 2-6, LINDÖGATAN 1 A-D
Med utsikt mot parken
Även dessa fastigheter ligger i stadsdelen Johannesdal. Ett lugnt 
område som lämpar sig väl för både barnfamiljer och äldre. 
Förskola, skola, matbutik och restaurang på bekvämt avstånd. 

VÄSTERVIK Söder

FAKTA
48 LÄGENHETER

1-4 ROK
BYGGÅR 1949-1955

OMBYGGT 1987
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TRE BRÖDERS VÄG 1-7
Boende som passar ung och gammal
Ett modernt bostadsområde med hyresrätter för unga som äldre.  
Här finns både radhus med egen täppa och flerfamiljshus med 
äldreboende och möteslokal. Nära till Västerviks Resort och 
småbåtshamnen vid Tre Bröders sund.

Söder VÄSTERVIK

FAKTA
78 LÄGENHETER

1-4 ROK
BYGGÅR 1988-1989

HISS
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VIBORGSGATAN 2-29
Vid sidan om och mitt i
I Viborgsgatans förlängning ligger Västervik stadspark. En central gata 
utan genomfartstrafik, vid sidan om turiststråken. Lugnt och grönskande 
men samtidigt nära.

VÄSTERVIK Reginelund

FAKTA
166 LÄGENHETER

1-3 ROK
BYGGÅR 1972
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ARABIEVÄGEN 11
Bo nära centrum
Arabien ligger nära i Västervik. Det är en stadsdel granne med centrum och 
omtyckt av de boende för att det är lugnt och centralt. Mindre lägenheter i bra 
skick, perfekt för dig som vill lägga pengar och tid på annat än bil och bostad.

Reginelund VÄSTERVIK

FAKTA
6 LÄGENHETER

1-2 ROK
BYGGÅR 1942-1946

OMBYGGT 2005
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NEDRE NORRBACKAGATAN 1 OCH 2/S:TA GERTRUDS VÄG 9
Utsikten ingår i hyran
I två av tre hus har alla hyresgäster utsikt över Gamlebyviken. Det tredje huset, 
med adress S:ta Gertruds väg, ligger vid en återvändsgränd bara trafikerad av de 
boende. Ett lugnt och tryggt område nära centrum. 

VÄSTERVIK Karstorp

FAKTA
53 LÄGENHETER

1-4 ROK
BYGGÅR 1956/1978

OMBYGGT 1988
HISS
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MARKÖRGATAN 1-17, 2-28
Grönska och friluftsliv
Marklägenheterna på Markörgatan har stora uteplatser som är populära. 
En våning upp bor du lika bra och kan njuta av grönskande gårdar  
utan trafik. Här bor du nära förskola, skola och gymnasieskolan med 
Karstorps friluftsområde inpå knutarna. 

Reginelund VÄSTERVIK

FAKTA
302 LÄGENHETER

1-4 ROK
BYGGÅR 1968-1970

OMBYGGT 1993-1994
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“Fastighetsskötarna 
jobbar för att skapa 
trygghet och trivsel 

för dig”



“Nu känns
det som 

hemma!”
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BRUKSGATAN 11-13/PRÄSTGÅRDSGATAN 1-5
Sätt bo mitt på piazzan
Adresserna är Bruksgatan och Prästgårdsgatan, men alla säger Piazzan om torget  
i Överum. Här bor du bra i fräscha lägenheter med all service samlad runt dig.  
Det är nära till järnvägsstation och bussar. Överum som bostadsort ger dig friheten 
att välja var du vill arbeta. Åtvidaberg är lika nära som Västervik och Linköping ligger 
inom pendlingsavstånd. 

ÖVERUM

FAKTA
49 LÄGENHETER

1-3 ROK
BYGGÅR 1955-1967/1929

OMBYGGT 2007
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BONDEVÄGEN 2
Närmare kan du inte komma
Fina lägenheter av högsta klass med Gamlebys mest centrala läge. 
Du hinner knappt gå ut förrän du är inne i centrumgallerian. Ett av 
husen är mer tillgängligt med en extra utgång och hiss.

GAMLEBY

FAKTA
30 LÄGENHETER

1-4 ROK
BYGGÅR 1960

OMBYGGT 2006
HISS
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ÅBYHÖJDEN 1-7
Grönt och bilfritt för alla åldrar
En grön och bilfri gård inramad av bostadshus, fyra av dem
nyligen ombyggda med hissar. Åbyhöjden ligger högt med
utsikt över Gamleby med omnejd. Härifrån är det nära till butiker
och  bank, hälsocentral och skola.  

GAMLEBY

FAKTA
185 LÄGENHETER

1-4 ROK
BYGGÅR 1964-1967

OMBYGGT 2006, 2009,  
2012, 2014, 2017

HISS
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FASANVÄGEN 2-6
Nära till havsbadet
Ett lugnt och trivsamt område i den södra delen av Gamleby. Ta en 
promenad i hembygdsparken eller sätt dig på cykeln och trampa till 
Hammarsbadet. I grannskapet finns idrottshall och fotbollsplan, förskola, 
skola och högre utbildningar.  

GAMLEBY

FAKTA
53 LÄGENHETER

1-3 ROK
BYGGÅR 1953-1954

OMBYGGT 1990-1991
HISS
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PRÄSTGÅRDSHÖJDEN 1-11
Bo i barnvänlig omgivning
Ett bilfritt och barnvänligt bostadsområde med fräscha lägenheter 
nära naturen. Tar du stigen genom skogen så är du snabbt framme vid 
Gamleby centrum med butiker, restauranger, bank och hälsocentral.

GAMLEBY

FAKTA
128 LÄGENHETER

1-4 ROK
BYGGÅR 1972

HISS
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ÄRNEBERGSGATAN 4
Små lägenheter med fantastisk utsikt
18 mindre lägenheter i ett loftgångshus. Alla lägenheter har egen 
ingång och soligt läge. Lägenheterna på bottenvåningen har egen 
uteplats. Nära naturen och gångavstånd till Gamleby centrum 
med butiker, restauranger, bank och hälsocentral.

GAMLEBY

FAKTA
18 LÄGENHETER

2 ROK
BYGGÅR 1982

HISS
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TRÄDGÅRDSGATAN 4
Små lägenheter med radhuskänsla
Mindre enplanslägenheter mitt i ett äldre villaområde. Egen ytterdörr 
och egen uteplats med liten täppa. Nära till Gamleby centrum med 
butiker, restauranger, bank och hälsocentral. 

GAMLEBY

FAKTA
10 LÄGENHETER

1-2 ROK
BYGGÅR 1962
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VÄSTERVIKSVÄGEN 6
Trygghetsboende 65+
Trygghetsboende är för dig över 65 år som vill ha bekvämlighet med möjlighet 
till gemenskap i vardagen. I anslutning till trygghetsboendet i Gamlebyfinns nytt 
särskilt boende och ny hälsocentral på plats under hösten 2023. Här bor du mitt i 
centrum med närhet till grönområde. 

GAMLEBY

FAKTA
20 LÄGENHETER

 2-3 ROK
BYGGÅR 2019



De ljuva åren 
tillsammans!
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KUNGSVÄGEN 57
Boulebana och vajande björkar
Ett välskött bostadsområde som erbjuder det lilla extra. Som en innergård med 
vajande björkar och egen boulebana, närhet till den service som Ankarsrum 
erbjuder och granne med naturen och en liten skogstjärn.

ANKARSRUM

FAKTA
16 LÄGENHETER

1-3 ROK
BYGGÅR 1972/1981

HISS
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HJORTSTIGEN 1-3/RÅDJURSSTIGEN 12
Njut när grannarna målar
Radhuset med hyresrätt och egen trädgård i njutbart format. Här bor 
du efter en gata där grannarna skruvar och spikar, målar och står i. 
Själv kan du njuta av fåglarnas kvitter och ta en promenad till butiken. 
Medan fastighetsskötarna ser till att huset är i gott skick.  

ANKARSRUM

FAKTA
22 LÄGENHETER

2-3 ROK
BYGGÅR 1970

OMBYGGT 2000, 2016
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TJÄDERVÄGEN 2-6
Tryggt för barnfamiljer
I Ankarsrum har du nära till allt. Tjädervägen är granne med skogen, 
har gångavstånd till livsmedelsbutik och nära till både förskola och 
skola. Ett lugnt och tryggt område med plats för lekande barn.

ANKARSRUM

FAKTA
41 LÄGENHETER

1-4 ROK
BYGGÅR 1963-1968
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VIKINGVÄGEN 1-3, AXSJÖVÄGEN 2-6
Vinterträdgård på balkongen
I en vacker skogsbacke ligger fem mindre hyreshus med inglasade 
balkonger, närmaste små vinterträdgårdar. Fräscha lägenheter för det 
mindre hushållet, med krav på närhet till service. Närmaste butik finns 
inom promenadavstånd.  

ANKARSRUM

FAKTA
20 LÄGENHETER

2 ROK
BYGGÅR 1950

OMBYGGT 1992



HYRESBOSTÄDER DÄR MÄNNISKOR TRIVS
Hyresrätt är en enkel och trygg boendeform som ger dig tid och 
pengar till annat än att äga och sköta en bostad själv. Du behöver 
varken banklån eller insats, och slipper räntor och amorteringar.

Våra  fastighetsskötare är ute i våra bostadsområden och jobbar nära 
hyresgästerna för att skapa trygghet och trivsel.

Det är bara att flytta in, och du vet precis vilken månadsavgift du får.  
Att hyra ger dig frihet helt enkelt.

Frihet
HELT ENKELT



Borta bra men 
hemma bäst!



KONTAKTINFORMATION
Får du lust att bo och leva i Västervik 

Är du nyfiken på vad vi har att erbjuda? Välkommen att 
besöka vår Bobutik på spötorget. Det går också bra att 
ringa oss på 0490-25 72 50 eller gå in på vår hemsida 
www.bostadsbolaget.vastervik.se

Välkommen till Bostadsbolaget i Västervik!






