
Trygga och bekväma 
seniorlägenheter
VÄLKOMMEN TILL L A X ÅHEM!



DET LILL A EXTR A
Våra seniorlägenheter erbjuder mervärden i 
form av hög trygghet och bekvämlighet samt 
tillgång till gemensamhetsutrymmen för olika 
aktiviteter. 

HYRESRÄTT – ETT KLOKT SÄTT ATT BO
Alla våra seniorlägenheter är hyresrätt med alla dess 
fördelar. Värme, vatten, reparationer, underhåll, 
trappstädning, gräsklippning och snöskottning – allt 
utom hushållsel och bredband ingår i hyran, enkelt 
och bekvämt.

VI GÖR VÅRT YTTERSTA FÖR ATT DU SKA TRIVAS
Vi ger våra hyresgäster god service genom kvalitet, 
kompetens och personligt bemötande. 

NÄR KAN DU SÖKA SENIORLÄGENHET?
Du kan söka när du har fyllt 60 år och inte har några 
hemmavarande barn. Särskilda skäl kan ge förtur vid 
fördelning av lägenheter.



HÄR FINNS VÅR A 
SENIORL ÄGENHETER
Laxåhem erbjuder dig som är 60+ ett bekvämt boende i centrala 
Laxå. Vi har 40 lägenheter i fyra fastigheter. Standarden är hög 
med moderna kök och kaklade badrum med egen tvättmaskin och 
torktumlare. I källare och på vind finns gott om förråds utrymmen. 
Tillgängligheten är hög genom loftgångar och hiss.

RAMUNDERVÄGEN  
63 OCH 65
I dessa två fastigheter 
finns fyra lägenheter med 
tre rum och kök samt tolv 
lägenheter med två rum 
och kök. Ett gemensamt 
inglasat uterum med grill 
inbjuder till gemenskap 
och förlänger sommaren 
långt in på hösten. 

VÄLLAREGATAN 10
I fastigheten finns tolv lägenheter med två rum och 
kök. I källaren finns en gemensamhetslokal med 
relaxavdelning/bastu som kan bokas för exempelvis 
födelsedagsfirande samt ett övernattningsrum med 
pentry, dusch/wc för anhöriga som kommer på besök.

BODARNEVÄGEN 4
I fastigheten finns 
fyra lägenheter med 
ett rum och kök, fyra 
lägenheter med två 
rum och kök och 
fyra lägenheter med 
tre rum och kök. Ett 
 centralt läge, endast 
100 meter till torget 
med butiker, bank med 
mera. I källaren finns 
en gemensamhets lokal 
som kan bokas för 
exempelvis födelse-
dagsfirande.



Besöksadress: Casselgatan 6, Laxå
Postadress: AB Laxåhem, Box 40, 695 21 Laxå

Telefon: 0584-47 35 00
E-post: epost@laxahem.se

www.laxahem.se

KONTAK TA 
OSS GÄRNA
Är du intresserad av en senior-
lägenhet eller har frågor om 
annat boende i Laxå, hör av dig 
till oss eller besök vår hemsida, 
www.laxahem.se. 

Inger Eriksson
Uthyrningsansvarig
0584-47 35 02

VÄLKOMMEN TILL OSS!


