
Ett av husen i vårt bostadsområde Midgård är trygghetsboende 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. 

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. Gångytorna är  hårdgjorda och belysta. I anslutning 
till huset finns en trädgård med sittplatser Byggnadens tre 
entréer har automatiska dörröppnare och huset är försett 
med hiss. 

Lägenheterna är rymliga med extra utrymme i badrum,   
kök och kring dörrar. Lägenheterna har också en bättre 
ljudklass och är därför tystare än vanliga lägenheter.

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

Lägenheter
Trygghetsboendet har 39 lägenheter varav 12 stycken
 rok 60 m² och 27 stycken 3 rok 75 m².

Utemiljö
Lägenheterna har balkong eller egen uteplats som är till-
gängliga för rörelsehindrade personer. Utemiljön i bo-
stadsområdet är grön och lummig med uteplatser för ge-
mensamt bruk.

MIDGÅRD
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Ställ dig i vår bostadskö!
Det är samma bostadskö til våra trygghetsboenden som våra vanliga lägenheter. På vår 
hemsida bostadsbolaget.vastervik.se kan du registrera dig i vår bostadskö och samla kö-
poäng. 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.


