
LÄGENHETSBESKRIVNING TRYGGHETSBOENDE 70+

LÄGENHETSSTORLEKAR
• 48 lägenheter, 2 rum och kök

(40 st 69 m², 8 st 73 m²).

• 16 lägenheter, 3 rum och kök
(cirka 78 m²).

HYROR 2023
• 2 rok, 69 m², cirka 6.700 kr/mån
• 2 rok, 73 m², cirka 6.850 kr/mån
• 3 rok, 78 m², cirka 7.100 kr/mån

Tunadal
Vi erbjuder trygghetsboende

på Virgatan 5 och 9 i centrala Köping

KONTAKT

Planlösning, 
2 rok 73 m2

Planlösning, 
2 rok 69 m2

Planlösning, 
3 rok 78 m2

Kundcenter: Sveavägen 18, öppet måndag-fredag 08.00-16.00, 
tfn 0221-250 30, www.kbab.koping.se, e-post: info@kbab.koping.se. 
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Vad är ett trygghetsboende?

Förtur

Du som känner att en lägenhet i trygghetsboende skulle öka självständigheten och mins-
ka beroendet av hjälp, samtidigt som det minskar din otrygghet, har möjlighet att ansö-
ka om förtur. Prövning av förtur utförs av handläggare på Vård & Omsorg, Köpings kommun.  
Vid frågor om förtur, kontakta Jenny Vrbanc på  Vård & Omsorg, telefon 0221-253 77.

• Lägenheterna på Tunadal är av hög standard med balkong och
hiss. Området ligger centralt med gångavstånd till centrum.

• I anslutning till Virgatan 5 och 9 ligger Mötesplats Tunadal som
är en populär mötesplats där det anordnas uppträdanden och
andra sociala aktiviteter. Här finns även en restaurang.

• P-platser finns att hyra.

• Kundvärd för området är: Mimmi Eriksson Tel: 0221-250 19. 

Området Tunadal

• Sittande
gymnastik

• Bullbingo
• Biljard
• Keramik
• Snickeri

Öppettider: Måndag till fredag 8.15-15.30, 
lördag och söndag 10.00-13.30.

• Bastubad
• Fester
• Musikandakter
• Sång- och musik-

underhållning

• Ha-roligt-kör
• Vävning
• Allsång
• Sygrupp

Aktuellt månadsblad finns att hämta på mötesplatsen.

Mötesplats Tunadal

Trygghetsboende är ett boende i vanlig lägenhet 
för dig som är för frisk för äldreboende men som 
vill ha mer trygghet och social samvaro. Till skillnad 
från äldreboenden ingår varken mat, service, om-
vårdnad eller sjukvård. 

Boendet har god tillgänglighet och ligger i anslut-
ning till Mötesplats Tunadal. Där kan man äta och 
umgås. Det finns även tillgång till hobbylokaler för 
olika aktiviteter.

Ansökan

Är du intresserad behöver du vara anmäld i 
vår bostadskö, samt lämna in en ansökan om 
förtur till Vård & Omsorg. Kriterierna för att 
bli tilldelad en lägenhet är att minst en i hus-
hållet har fyllt 70 år, står i vår bostadskö och 
uppfyller kraven enligt vår uthyrningspolicy.  

Står du inte i bostadskö kan du anmäla dig via hem-
sidan eller kontakta uthyrningen, 0221-250 30.

Tilldelning

Vid tilldelning gäller först förtur, finns det flera per-
soner som är beviljade förtur är det ködatum i bo-
stadskön som styr tilldelning. Finns det inga förtu-
rer gäller enbart ködatumet i bostadskön.

För närvarande är det många som har en beviljad 
förtur och kötiden är lång. Kontakta Jennie Nils-
son, KBAB, vid frågor om kötid, 0221-250 29.


