
NATURNÄRA  
TRYGGHETSBOENDE  

– FÖR DIG ÖVER 65
10 marklägenheter i Vinninga



I VINNINGA uppför vi nu tio välplanerade två- och tre-
rumslägenheter i parhusbebyggelse. Naturnära i lugna 
och lummiga omgivningar, men också med det mesta 
i serviceväg alldeles runt knuten och härligt motions-
spår.
    Här bor du med villakänsla med bekymmersfri kom-
fort, utan att binda några sparpengar. Breda dörrar utan  
trösklar och rymliga badrum gör att du kan bo kvar långt 
upp i åren. Om du så småningom behöver lite hjälp  
för att få vardagen att fungera har du tillgång till service  
via äldreboendet Bäckliden alldeles intill. Redan nu  

har du möjlighet att nyttja gym, matsal (mot kostnad)  
och övernattningslägenhet (mot kostnad). Runt knuten 
hittar du också en livsmedelsbutik, post, ett café, ett bib-
liotek och en pizzeria samt bra busskommunikationer. 
     Varje lägenhet har egen ingång, carport, stor altan 
och en trädgårdstäppa, som blir så lättskött eller prunk- 
 ande som du själv gör den till. 
      Inflyttning är planerad till sommaren 2017, med en 
eventuell senare etapp med fler lägenheter. Anmäl ditt 
intresse redan nu via vår hemsida, eller slå en signal till 
uthyrningsavdelningen om det passar dig bättre.
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BO TRYGGT & BEKVÄMT  
– i lugna, vackra omgivningar 

BOFAKTA:

Lägenhetstyp: Trygghetsboende 65 plus*

Storlekar/hyra:
2 rok, 62,2 m2, 5 st, 7671 kr/mån*
3 rok, 75,1 m2, 5 st, 9262 kr/mån*

Utrustning: 
• Klinkergolv i entré
• Parkettgolv i vardagsrum, sovrum
• Plastmatta i kök och badrum 
• Kaklade väggar i badrum 
• Tvättmaskin och torktumlare
• Diskmaskin
• Mikrovågsugn 
• Bredband (eget abonnemang)
• Altan mot söder
• Carport
• Förråd  

3 rok, 75,1 m2
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2 rok, 62,2 m2

Fasad mot norr, framsida

Fasad mot väst

Fasad mot syd

Fasad mot öst

* Våra trygghetsboenden är helt 
vanliga bostäder med extra hög 
tillgänglighet, utan trösklar, med 
breda dörrar och rymligare bad-
rum än vanligt. Minst en medlem 
av hushållet ska ha fyllt 65 år vid 
inflyttningen. 
     I hyran ingår grundutbud av tv 
och tillgång till gym på Bäcklidens 
Äldreboende. Värme, varmvatten 
och hushållsel tillkommer. 
 Tjänster som gräsklippning och 
snöskottning kan väljas till.

Skala 1:100



Första etappen om 10 lägenheter i hus 1-5 får inflytt-
ning sommaren 2017. Förutom carport till varje lägen-
het finns det gott om parkeringsplatser för besökande.
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Bilder: LINK Arkitektur. Med reservation för eventuella ändringar.
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