
TrygghetsboendenTrygghetsboende
Trygghetsboende är hyresrätter för personer som 
fyllt 75 år och är skrivna i Stockholms stad. Kötiden 
hos Bostadsförmedlingen i Stockholm AB räknas 
från att den sökande fyllt 70 år. Trygghetsboende är 
vanliga hyresrätter. Vård ingår inte. För vård vänder 
sig hyresgästen till exempel till vårdcentralen. Vid 
behov av hjälp i hemmet fi nns hemtjänst. För att få 
den hjälpen behövs en biståndsbedömning som man 
ansöker om hos stadsdelsförvaltningen.

Gemenskap för den som vill 
En grundtanke för trygghetsboende är gemenskap. 
I huset fi nns gemensamhetslokaler där hyresgästerna kan 
umgås spontant eller vid ordnade aktiviteter. Det fi nns ett 
gemensamt kök där de boende kan laga mat tillsammans 
för gemensamma måltider om så önskas. För den som har 
övernattande besökare fi nns även gästlägenhet att boka.

Micasavärd 
I ett trygghetsboende fi nns en Micasavärd ett antal 
timmar varje vecka. Värden har till uppgift att främja 
trivseln och i samråd med de boende ordna gemensamma 
aktiviteter. Aktiviteterna tar form utifrån hyresgästernas 
vilja och ambition. Micasavärden fungerar inte som 
vårdpersonal eller vaktmästare.

Så hyr du lägenhet i Micasa Fastigheters 
trygghetsboenden 
Lägenheterna i Micasa Fastigheters trygghetsboende 
förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, 
kundtjänst: 08-785 88 30 eller www.bostad.stockholm.se
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Micasa Fastigheter i Stockholm AB 
Nordkapsgatan 3, 
Box 1298, 164 29 Kista
Telefon: 08-508 360 00
www.micasa.se 

Micasa Fastigheter 
i Stockholm AB 
– en del av Stockholms stad
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Skärholmens trygghetsboende 1

Ekholmsvägen 50–66, Skärholmen

Trygghetsboendet ligger alldeles intill Skärholmens 
centrum där ett stort utbud av affärer och restauranger 
samt vårdcentral erbjuds. I närheten fi nns också parker 
och lekplatser. En renovering av lägenheterna slutfördes 
2014. Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats. 
Det fi nns även tre innergårdar. I fastigheten fi nns också 
ett seniorboende för döva och personer med dövblindhet. 
Antal lägenheter:  154 (1:or–2:or ca 41–57 kvm)
Hyresnivå:  4 900–7 500 kr (2016)
Resa med SL:  Tunnelbana Skärholmen, därifrån 
100 meters promenad. Dessutom ett fl ertal bussar. 

Fästmanssoffans trygghetsboende 2  
Starbovägen 63–97, Nälsta Vällingby 

I ett grönt och lummigt villaområde med fi na promenadvägar 
ligger Fästmanssoffans trygghetsboende. Närmaste affärs-
centrum är Vällingby som nås med buss. Fastigheten är 
lättillgänglig i två plan. Hälften av lägenheterna ligger 
i markplan med egen ingång direkt utifrån, hälften har 
sin ingång via loftgång. Samtliga lägenheter har fransk 
balkong. År 2011 helrenoverades huset. 
Antal lägenheter:  32 (2:or–3:or ca 51–86 kvm)
Hyresnivå:  7 700–10 500 kr (2016)
Resa med SL:  Tunnelbana Vällingby, därifrån buss 
och 300 meters promenad. 

Tunets trygghetsboende 3  
Råckstavägen 26–36, Bromma

Tunets trygghetsboende ligger i Råcksta intill fi na 
promenadvägar och ett koloniområde. Lägenheterna 
har hög tillgänglighet och säkerhet såsom brandlarm, 
sprinkler, breda dörrar, inga eller låga trösklar liksom väl 
tilltagna badrum. I trygghetsboendet fi nns stora, härliga 
gemensamhetsytor och ett litet bibliotek. I fastighetens 
markplan fi nns fotvård, frisör och friskvårdscenter. 
En renovering av boendet slutfördes 2015. Samtliga 
lägenheter har balkong eller uteplats i marknivå. 
Fastigheten rymmer även ett vård- och omsorgsboende.
Antal lägenheter:  106 (1:or–3:or ca 44–88 kvm)
Hyresnivå:  7 500–12 100 kr (2016)
Resa med SL:  Tunnelbana Råcksta, därifrån 
500 meters promenad. 

Tantos trygghetsboende 4

Maria Bangatan 1/Rosenlundsgatan 44 A–C, Södermalm 

Tantos trygghetsboende ligger på Södermalm med mataffär, 
restauranger och caféer runt knuten. Promenadväg utanför 
huset leder ner mot grönskan i Tantolunden och Årstaviken. 
På gården fi nns en boulebana och sittplatser att slå sig ner på 
intill trevliga planteringar. Lägenheterna renoveras etappvis. 
Antal lägenheter:  79 (2:or–3:a ca 44–82 kvm)
Hyresnivå:  6 100–10 900 kr (2016) 
Resa med SL:  Pendeltåg Södra station, därifrån 100 meters 
promenad. Dessutom ett fl ertal bussar.

Vädurens trygghetsboende 5  
Roslagsgatan 20 A och B, Vasastan 

Vädurens trygghetsboende ligger i norra Vasastan med närhet 
till innerstadens utbud. Två gårdar fi nns varav delar av den 
ena erbjuder grönska och sittbänkar och är öppen ut mot 
Monica Zetterlunds park. Den andra gården tillhör en förskola. 
Lägenheterna renoverades 2011. Tillgängligheten är god och 
standarden hög. Alla lägenheter utom några enstaka ettor  
har balkong eller terrass. På taket fi nns en stor terrass med 
vinterträdgård för gemensamt bruk. I huset fi nns även ett 
vård- och omsorgsboende. 
Antal lägenheter:  56 (1:or–3:or, 4:or ca 49–106 kvm)
Hyresnivå:  7 900-14 200 kr (2016)
Resa med SL:  Tunnelbana Tekniska högskolan, därifrån 
300 meters promenad. Dessutom ett fl ertal bussar.

Hammarbyhöjdens trygghetsboende 6  
Tidaholmsplan 11–20, Johanneshov

Trygghetsboendet ligger ett stenkast från tunnelbanan 
med närhet till trevliga promenadvägar i ett grönområde. 
På gångavstånd fi nns även småbutiker och mataffär. En 
renovering av lägenheterna slutfördes 2015. Lägenheterna 
är tillgängliga, bland annat utan trösklar och med höj- och 
sänkbara handfat. Balkong fi nns i de fl esta lägenheter. 
Antal lägenheter:  83 (1:or–3:or ca 46–67 kvm)
Hyresnivå:  8 600–10 900 kr (2016) 
Resa med SL:  Tunnelbana Hammarbyhöjden, 
därifrån 200 meters promenad. 

Tranebergs trygghetsboende 7  
Tranebergsvägen 45–51, Bromma

Boendet ligger mitt i populära Traneberg, ett bostadsområde 
som uppfördes i slutet av 1930-talet. Alviks torg med butiker 
och caféer fi nns 300 meter bort. Någon kilometer bort fi nns 
Mälaren med strandpromenader. Samtliga lägenheter har 
balkong. I fastigheten fi nns även ett vård- och omsorgsboende.
Antal lägenheter:  60 (1:or–2:or ca 43–65 kvm)
Hyresnivå:  6 600–8 500 kr (2016)
Resa med SL:  Tunnelbana och tvärbana Alvik, 
därifrån 300 meters promenad. 

För bilder och mer information om 
boendena besök www.micasa.se 

Tillgång till gemensamhetslokal och 
gästlägenhet fi nns i alla boenden.


