
 

  
Hammaröbostäders uthyrningspolicy gällande trygghetsboendet i Lillängshamnen, samt ordningsregler, 
gäller med nedan angivna undantag.

Tilldelning:
Det går att anmäla sig som intresserad till trygghetsboendet i Lillängshamnen. 
För de som anmält sig fram till 1 oktober 2012 kommer lottning att ske avseende i vilken turordning 
de får välja lägenhet. De som därefter anmäler sig får en plats i kön i den ordningsföljd de anmäler sig. 
Denna kö är separerad från Hammaröbostäders intressebank (kö). 
När samtliga lägenheter är tillsatta kommer tilldelning att ske Hammaröbostäders intressebank (kö). 
Därmed utgår den separata kön till trygghetsboendet.
Kontrakt kommer att tecknas under våren 2013.
 
Ålder:
För att flytta till trygghetsboende skall man ha fyllt 70 år. För makar eller sammanboende gäller att 
minst 1 ska ha fyllt 70 år vid tillträde. 

Förtur:
Förtur beviljas ej. Tilldelning sker strikt enligt kösystem.
Förtur kan dock beviljas för omflyttning inom trygghetsboendet i Lillängshamnen.

Följande standard (preliminär) och valmöjligheter föreslås.
Rum: 
Parkett på golv samt målade väggar. Hyresgäst får välja mellan ett antal kulörer på vägg.

Kök:
Parkett på golv samt målade väggar. Hyresgäst får välja mellan ett antal kulörer på vägg. 
Köksinrede vita luckor med spegelram. Mörk bänkskiva och vitt kakel. Hyresgäst får välja på alternativ 
till kakel samt bänkskiva.

Bad:
Ljusgrå plastmatta på golv samt vitt kakel på vägg.  Stapelbård av mindre kakelplattor i grått bakom wc-
stol.  Alternativt val på kulör på plastmatta, kakel och kulörer i stapel.
Det är förberett för diskmaskin men det går ej att välja till. Det får hyresgäst själv sätta in. 
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Tack för att du visar intresse för Hammarö kommuns nya Trygghetsboende i Lillängshamnen. Vi arbe-
tar för att bygga det bästa boendet för dig som fyllt 70 år, med bekvämlighet och trygghet som ledord. 
Vi hoppas att informationen du har i din hand ger svar på dina frågor. Om inte? Kontakta gärna Ham-
maröbostäder på telefon 054-51 54 40 eller besök oss på Gamla Hovlandavägen 2.  Välkommen in! 


