Tryggt och smidigt seniorboende
Turvallista ja huoletonta
senioriasumista

Njut av livet i ditt eget hem
I Silver Hems nya välanpassade
seniorbostäder bor du tryggt och smidigt
mitt i Smedsby. I närheten finns
service och rekreationsmöjligheter som du
kan behöva.
Tillsammans med våra serviceproducenter
gör vi flyttandet möjligast enkelt. Du får
hjälp med själva flytten, försäljning eller
uthyrning av din gamla bostad, renovering,
hyresförråd samt städning.

Nauti elämästäsi omassa kodissa
Silver Kodit Oy:n uusissa esteettömissä
vuokra-asunnoissa asut turvallisesti ja
huolettomasti keskellä Sepänkylää.
Tarvitsemasi palvelut ja ulkoilumahdollisuudet ovat lähietäisyydellä.
Meille muuttaminen on helppoa. Saat
apua muuttamiseen, asunnon myyntiin
tai vuokraukseen, vanhan asunnon
remontoinnissa tai vaikka ylimääräisen
varastotilan vuokrauksessa sekä
siivouksissa.
Silver Klubben är en ny servicehelhet som stöder husinvånarnas samhörighet,
välmående och säkerhet. Inom Silver Klubben ordnas evenemang och tillställningar
tillsammans med de boende. De gemensamma utrymmen i huset kan användas för
privata fester och sammankomster. Den glada gemenskapen och fina utrymmen
garanterar ett trivsamt boende. Genom vårt nätverk av service-producenter får du
hjälp i vardagen, vare sig det gäller städ- och hemtjänster eller hälsa och välmående.
Silver Klubi on uudenlainen palvelukokonaisuus, jolla tuetaan asukkaiden
yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Silver Klubissa on tarjolla asukkaille
suunnattua ja yhdessä heidän kanssaan järjestettävää toimintaa. Talon yhteiset tilat
ovat käytettävissä kun tarvitset tapaamis- tai juhlapaikan. Hyväntuulinen yhteisö ja
monipuoliset virkistystilat takaavat asukkaiden viihtyvyyden. Palvelutuottajiemme
kautta saat kaikki tarvitsemasi palvelut, oli kyseessä sitten kodin siivous ja hoito tai
terveyden ja hyvinvoinnin palvelut.

Lägenheterna - Asunnot
Alla hyreslägenheter har diskmaskin, kyl/frys, keramisk spis med ugn, rymlig
dusch/wc, dörrtelefon, inglasad balkong och brandvarnare. I hyran ingår kabel-tv,
internet samt tillgång till bastu. I huset finns garageplatser och bilplatser att hyra.
Kaikissa vuokra-asunnoissa on astianpesukone, jääkaappi/pakastin, keraaminen
liesitaso ja uuni, tilava suihku/wc, ovipuhelin, lasitettu parveke sekä paloilmaisin.
Vuokraan sisältyy kaapeli-tv, internetyhteys sekä saunan käyttö. Talossa on
autotalli- ja pysäköintipaikkoja vuokrattavissa.

Bostad - Asunto
Etta - Yksiö
Tvåa - Kaksio
Trea - Kolmio

Storlek - Koko
30,5 – 35 m2
43 – 46 m2
62 – 72,5 m2

Hyra €/mån - Vuokra €/kk
585 – 645 €/kk
780 – 835 €/kk
965 – 1.300 €/kk

För hyran kan du ansöka om
bostadsbidrag för pensionstagare
från FPA.
Vuokraan voit hakea Kelalta
eläkkeensaajan asumistukea.

Behöver du få din bostad såld? Eller vill du hyra ut den? Ingen fara, vi hjälper. Vi kan
också hjälpa dig stajla bostaden inför försäljningen. Tag kontakt så sätter vi igång!
Onko oma asuntosi myymättä? Vai haluaisitko jättää sen vuokralle? Ei hätää, me
autamme. Meiltä saat myös tarvittaessa asuntosi myyntistailauksen. Ota yhteyttä,
niin laitetaan tuumasta toimeen!

Suvi Lehtinen
AFM - LKV
041 543 9797

Nina Lassander
AFM - LKV
040 838 3376

Anu Nevala
AFM - LKV
040 588 5020

www.livinglkv.fi
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César Kurtén
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