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- Bo och trivs 
i Örnsköldsvik.

TRYGGA BOSTÄDER i ö-vik trygghet
- på kristen värdegrund
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Nu pågår förberedelserna för 
byggande av ett kvalitativt 
boende på en attraktiv plats 
och i ett soligt läge. Bostäderna 
byggs med utgångspunkt från 
äldres behov, vilket till exempel 
handlar om att lägenheterna 
blir rymliga och funktionellt 
utformade. I fastigheten finns 
även utrymmen för social 
samvaro och gemenskap. 

Projektet drivs av Moälvens 
Fastigheter och Service AB. Kungs-
portskyrkans nyligen invigda 
trygghetsboende i Jönköping - 
med liknande vision och målgrupp 
- har tjänat som en av inpirations-
källorna till det planerade bygget. 
Genom ett gott samarbete med 
Kungsporten har fastighetsbolaget 
ritningar och annan planering att 
utgå ifrån.

Det handlar om ett soligt och 
centralt läge med en vacker utsikt 
över Örnsköldsvik. Lägenheterna 
kommer att anpassas så att man 
får in solljus under så stor del 
av dygnet som möjligt. Detta, 
tillsammans med gemensamma 
utrymmen, främjar hälsa och livs-
kvalitet.

livskvalitet i fokus

ATTRAKTIVT
LÄGE

anpassat 
för dina 
behov

Bildkälla: Vingpennan, Kungsportens Trygghetsboende

Exempelskiss, illustre-
rar ungefärlig planerad 
placering och storlek av 
byggnaden. Nya Parken 
ligger precis bredvid. 

Illustration: Salig Design i norr

Ett boende med 

- Rymliga lägenheter
- Äldreanpassning

- Utrymmen för
gemenskap

- Soliga sidan av Ö-vik
- Centralt och bekvämt

- Fantatisk utsikt
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Nya Parken 50 m 
Örnsköldsviks museum 300 m 
Skyttis idrottsanläggning 700 m  
Stora torget, Örnsköldsvik 800 m 
Fjällräven center 900 m 
Örnsköldsviks resecentrum 1300 m 
Flertalet kyrkor i närområdet

TRYGGA BOSTÄDER i ö-vik

Exempel på hur rumsindelning för en 
3-rums lägenhet kan komma att se ut.
Bildkälla: Vingpennan, 
Kungsportens Trygghetsboende

BH=1100
BH=0

-

närhet till mycket



-Vi ser ett stort intresse för 
detta projekt. Välkommen 
med din intresseanmälan. 

www.bostadlugnet.se

lugnet@moalvenab.se

Moälven Fastigheter och
Service AB
Box 411, 891 28 Örnsköldsvik 
 
Anders Risberg, projektledare 
Tel. 0730 - 49 69 33

kontaktinformation
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e-post
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