
Ett av husen i vårt bostadsområde på Långrevsgatan är trygghetsboende för dig över 65 år. Huset är 
sammanbyggt med de särskilda boendena Korallen och Nätet och en atriumgård med restaurang och 
gemensamhetsutrymmen. Området är grönt och lugnt med närhet till fina strövområden och prome-
nadavstånd till Ljunghedens handelsområde och även till Stora Trädgårdsgatans hälsocentral.

Trygghetsboende
Ett trygghetsboende är en vanlig lägenhet med hög till-
gänglighet, extra trygghet och möjlighet till gemenskap. 
Gemenskap skapar ofta trygghet och är grunden till det 
vi kallar trygghetsboende. Minst en i hushållet måste ha 
fyllt 65 år. Trygghetsboende ska inte sammanblandas 
med särskilt boende. De som t.ex. vill ha hemtjänst får 
själva ta kontakt med kommunens äldreomsorg. 
 
Tillgänglighet
Särskild omtanke har ägnats tillgängligheten, både ute 
och inne. En atriumgård binder ihop alla byggnader 
så att det går att röra sig fritt inom fastigheten utan att 
behöva gå ut. Gångytorna är  hårdgjorda och belysta. I 
anslutning till huset finns en trädgård med  sittplatser. 
Byggnadens entréer har automatiska dörröppnare och 
huset är försett med hiss.  Inne i lägenheterna märker 
man särskilt att det är rymligare än normalt i badrum 
och  kök. 

Lägenheter
Trygghetsboendet har 18 lägenheter varav 15 stycken 
med två rum och kök  på 75 kvadratmeter och 3 stycken 
med tre rum och kök på 75 kvadratmeter.

Utemiljö
Lägenheterna har inglasad balkong.  Utemiljön i bostads-
området är grön och lummig med uteplatser för gemen-
samt bruk. 

Rökfritt boende
Trygghetsboendet på Långrevsgatan är vårt första rökfria 
boende. Att det är rökfritt innebär att de boende får 
skriva på ett avtal, i tillägg till hyresavtalet, att inte röka i 
lägenheten, på balkongen, uteplatsen, i trapphuset, i  ge-
mensamma utrymmen eller i anknytning till byggnaden.

LÅNGREVSGATAN
Trygghetsboende65+

Ställ dig i vår bostadsö
På vår hemsida 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.


