Mycket mer än
bara en bostad

För dig som fyllt 55 år – Bo bekvämt i en ljus, lättskött lägenhet. Du bor
nära centrum med affärer, service och kollektivtrafik. Lägg till en vänlig
Bonumvärd som kan hjälpa dig med allt från att skaka mattor till att gå
till apoteket, och du betalar endast för tjänster du vill ha utförda.
Så vill nog alla bo, egentligen.

Välplanerat

Vi har gjort tusentals små och stora val för att du ska
kunna leva ett bekvämt liv nu och i framtiden.
Bra förvaringsutrymmen
Rätt placerade fönster för optimalt naturligt ljus
Badrumsplanering som minskar risken för fallolyckor
Inga trösklar i lägenheten
Bättre ljudisolering än vad standarden kräver
Övernattningslägenhet bokningsbar för långväga gäster
Möblerad gemensamhetslokal med hörslinga
Tunga dörrar har automatiskt dörröppnare
Elektriska dörrklockor - möjligt att koppla på fler
ljud- eller ljuskällor
– Alltid balkong, uteplats eller takterrass
– Hiss ger nivåfri tillgång till alla husets utrymmen
– Förråd till varje lägenhet
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Bonumvärden gör livet enkelt

Bonumvärden erbjuder hjälp till alla
som bor i huset mot en avgift.
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Vattnar blommor
Förmedlar städhjälp
Flyttar tunga möbler
Hänger upp tavlor
Följer med till apoteket
och mycket mer
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Vi stannar så att allt fungerar

Vi lovar att stanna kvar och ser till att allt fungerar i
fastigheten, så länge bostadsrättsföreningen vill. Genom
att vi ansvarar både för byggande och förvaltning känner
vi hela fastigheten utan och innan.

Bostad. Vi planerar och
bygger trygga, inbjudande
och praktiska hem.
Förvaltning. Vi tar ansvar för
föreningens ekonomiska och
tekniska förvaltning och även
för fastighetsservicen.
Tjänster. Vi erbjuder
individuellt anpassade tjänster
till alla boende.

För mer information
om Bonum kontakta:
0771-860 860

Bonum utvecklar och förvaltar seniorboende samt erbjuder
hjälp i vardagen. Vi är en del av Riksbyggen.
www.bonum.se

Bonum en del av Riksbyggen

Bonum seniorboende är en del av Riksbyggen, som har
80 års erfarenhet av att bygga och förvalta bostäder.
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En i hushållet är över 55 år
Servicenära
Bonumvärd
Ett boende för en ny tid i livet

Riksbyggen

– Grundades 1940
– Kooperativt företag – ägs av sina medlemmar
– Omkring 1700 bostadsrättsföreningar äger omkring
hälften av andelarna
– Jobbar långsiktigt för de boendes bästa
– Kvalitetscertifierat enligt ISO 9001
– Miljöarbetet är certifierat enligt ISO 14001

