Bonusboende
Ett tryggt och socialt boende,
med grannar i din egen ålder
Känns huset för stort? Är du less på att skotta? Har du fyllt
60 år? Oavsett om du vill bo nära naturen eller mitt i stan kan
våra bonusboenden vara något för dig. Lägenheterna finns i
fyra olika områden i Östersund och du bor bekvämt med
möjlighet till gemenskap.
Våra bonusboenden handlar om tillgänglighet, trygghet och
gemenskap. De är till för dig som är 60 plus och inte har några
barn som bor hemma. Lägenheterna har balkong eller uteplats
och du bor med grannar i din egen ålder. I varje område finns en
gemensamhetslokal med kök och övernattningsrum om du har
gäster på besök. Naturligtvis har alla boenden hiss, närhet till
parkering och busshållplats. I Solberg, Solliden och Valla finns
även matsal där du kan äta lunch tillsammans med andra eller
ta med lunch hem.

Se våra områden,
vänd på bladet!

Bonusboenden hos Östersundshem

343 Valla Centrum

427 Solberg

På Önevägen bor du lugnt och fridfullt i närheten
av Valla centrum. Vi har 30 bonuslägenheter i
området och här finns fina gång- och cykelvägar.

Mitt i stan ligger Solberg med 61 lägenheter,
nära beläget affärer, nöjesliv och restauranger.
I området finns en grön och lummig innergård
och här ligger en av kommunens mötesplatser
som erbjuder olika aktiviteter och umgänge.

Fridfullt med nära till naturen

Adress: Önevägen 194 och 202
Storlek: 1-2 rok

Mitt i stan

Adress: Prästgatan 56-60
Storlek: 1-3 rok

433 Solliden

531 Bortre Torvalla

Solliden är området för dig som vill ha närhet till
stadens utbud av shopping och kultur, och samtidigt ha skidspår och naturen ett stenkast bort.
Vi erbjuder 43 lägenheter vid Björkbackaparken.

Vill du bo nära naturen är det här boendet för dig.
På Havrevägen, nära Torvalla by och Ope finns 16
lägenheter som är placerade i husets två flyglar.

Fjällen utanför fönstret

Adress: Grindstugvägen 36, Konditorivägen 3
Storlek: 1-3 rok

Nära både natur och service

Adress: Havrevägen 28
Storlek: 1-2 rok

Du kan ansöka direkt på
www.ostersundshem.se
Eller kom in till oss, så hjälper
vi dig med din ansökan!
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