BOENDEN
FÖR ÄLDRE

OM SIGTUNAHEM
SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter
med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett
serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och
vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet
och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla
trygga och trivsamma boendemiljöer med hög
servicegrad. SigtunaHem är certifierat för miljö- och
kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi
bidrar till samhällsbyggandet genom att skapa nya
bostäder för alla, och vi bygger om med stor valfrihet
för att möta olika hyresgästers förväntningar. Vår
vision sammanfattas med orden – Sveriges mest
nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers
tjänst står ett 70-tal kompetenta och engagerade
medarbetare.

BOENDEALTERNATIV
Vi erbjuder två boendealternativ som gör det vardagliga livet enklare och tryggare för dig som är äldre.
SENIORBOENDE – för dig som har fyllt 55 år och vill
bo bekvämt och tryggt tillsammans med jämnåriga
grannar.
TRYGGHETSBOENDE – för dig som har fyllt 65 år
och vill ha ökad trygghet och gemenskap, men inte
har behov av ett särskilt boende*.
* Sigtuna kommuns äldreomsorg erbjuder särskilt
boende för alla som behöver service och omvårdnad
dygnet runt.
Du hittar mer information om den kommunala
äldreomsorgen på Sigtuna kommunns hemsida
www.sigtuna.se.

SENIORBOENDE
SigtunaHem kan erbjuda dig som fyllt 55 år seniorboenden där din tillvaro blir tryggare och bekvämare.
Här bor du tillsammans med grannar som kanske har
samma intressen och behov.
Lägenheterna finns både i särskilda hus för dig som
vill bo med andra som är över 55 år, men de finns
också i fastigheter med alla åldrar.
För att kunna söka dessa lägenheter gäller att en i
hushållet förväntas vara 55 år vid inflytt.
Vi rekommenderar alla intresserade att registrera sig
i SigtunaHems bostadskö för att samla poäng.

FÖLJANDE ADRESSER HAR SENIORBOENDEN:
Södergatan 50, Märsta
Rosersbergsvägen 36, Rosersberg,
Sleipnergatan 35, Valsta
Rådman Ledins väg, Sigtuna
Lönngränd, Sigtuna, Seniorboende för 70+.

TRYGGHETSBOENDE
Trygghetsboende är en boendeform för de som
känner att glappet mellan eget boende och dagens
särskilda boende är lite för stort. Våra trygghetsboenden är till för personer som är över 65 år och som
vill ha ökad trygghet och gemenskap i anslutning till
sitt hem.
Dessa lägenheter distribueras via vår vanliga bostadskö och kräver att en i hushållet är 65 år eller
äldre.

FÖLJANDE ADRESSER HAR TRYGGHETSBOENDE:
Solbrinken 14, Märsta
Centrumleden 1A och 1D, Kulturtorget, Märsta

BOSTADSKÖN
I SigtunaHem får alla som fyllt 70 år ett bonustillägg
på 1095 poäng vid nyregistering i vår bostadskö.

AB SIGTUNAHEM
Stationsgatan 6A, Box 509, 195 25 Märsta
Telefon: 08-591 796 00 Mejl: info@sigtunahem.se
www.sigtunahem.se, facebook.se/sigtunahem

