Brf
Takterrassen
Muréngatan, Gävle
Ett unikt trygghetsboende
för dig som vill ha ett
boende med det lilla extra.

”... skönt att slippa
ansvaret för villan ...
nu är tid för njutning ...”

”Jag vill känna att jag
själv har kontroll eller
var jag kan få hjälp”

Tid att njuta
av livet
Vi erbjuder ett framtidsboende för
seniorer i ljusa, välplanerade och
moderna bostadsrätter i Gävles högsta
bostadshus.
För dig som är 70 + (trygghetsboende).
Alla våra bostäder är byggda för ett framtids
boende när det gäller IT, säkerhet och materialval.
De är välplanerade, ljusa och moderna samt har
uteplats eller balkong mot väst.

All service du behöver finns i huset...
Vi har skapat ett framtidsboende där allt ska vara
enkelt och smidigt, allt ifrån användarvänliga data
lösningar för information och service, till sociala
mötesplatser för aktiviteter.

För den gemensamma trevnaden finns en bemannad
reception med all den service du behöver – infor
mation om aktiviteter, mat, fika, gym och relax 
med mera. Allt för att öka din trygghet och trivsel.

Reception
Receptionen är själva navet och ligger i anslutning
till entréerna. Vi vill skapa en känsla av hotellobby
och kunna erbjuda samma service som det inne
bär.
Via smarta IT-lösningar kan receptionen sköta all
service på ett smidigt sätt. Härifrån förmedlas
tjänster som exempelvis matleveranser, hälsovård
och tidsbokningar av gym, frisör, fotvård, städning
med mera.

Informationssystem
Med boendets informationssystem får du all infor
mation du behöver: tillgänglig service, vilka aktiv
iteter som är på gång, middagsalternativ, kommu
nal serviceoch mycket mer. Du kan enkelt boka
tjänster, middagar, hälso- & friskvårdsaktiviteter
och mycket annat, samt få en bra översikt över
alltsammans. Informationen är tillgänglig via
dator/surfplatta eller telefon.

Hjälp nära till hands
Vägg i vägg finns vårdföretaget Humana Omsorg
AB, som satsar på den ”nya tidens vårdboende”,
ett mycket påkostat vård- och omsorgsboende,
som skall vara deras referensboende i Sverige. De
erbjuder hemtjänst, personlig assistans och andra
tjänster, där du har goda möjligheter att alltid få
träffa samma person, om du vill det.

Tryggt, säkert
& trivsamt

Närhet till andra människor
Undersökningar visar att människor som har
ett socialt liv och lever i gemenskap mår
bättre, är friskare och lever längre.
Det har vi tagit fasta på.

Vi har skapat en bra miljö med flera gemensamma
ytor; takterrass, innergård, samlingsrum och aktivi
tetslokal med plats för många sittande. Här finns
möjlighet till träffar, måltider och aktiviteter som
skapar en känsla av socialt sammanhang.

”Jag vill inte
känna mig ensam
på ålderns höst”

Samlade aktiviteter
Receptionen arrangerar bussresor till olika
utflyktsmål, matcher, teater, shower mm. Köp
in spännande mat från närliggande restauranger
eller laga mat tillsammans i de välutrustade
pentryn som finns i de gemensamma utrymmena.
Lokalerna kan kombineras med andra funktioner
såsom lyssna på föredrag, spela kort, se på tv
tillsammans, eller en plats för skön avkoppling
och läshörna.
Ett mindre gym med moderna gymmaskiner, löp
band och motionscyklar finns tillgängligt och ger
möjlighet till fysiskt aktivitet och på innergården
finns grillplats, planteringar och cykelparkering.

Bjud över familjen
Ett separat övernattningsrum med WC och dusch
för långväga gäster finns i källaren. Och i direkt
anslutning till receptionen finns en lokal för frisk
vård som kan användas som mottagningsrum för
hälsovård, frisör och fotvård.

Bostäder med balkonger mot väst
Takterrass med många soltimmar

Soligt läge

På plan 7 finns en stor takterrass med boulebana och
sköna solstolar. Utsikt över gården, skön avkoppling
i solen eller i svalkande skugga. Separat bastu och
relaxavdelning ligger nära till.

Husets placering är planerad så alla bostäder antingen
har balkong eller uteplats mot loftgång i västerläge,
med eftermiddags- och kvällsol. Terrassen på taket
har många fina soltimmar även vår och höst.

Rymliga entréer med plats
för avskildhet
Ljusa ytor och luftiga loftgångar ger rymd åt varje
våning. Smarta spaljéer skärmar av när du vill ha
enskildhet tillsammans med en mindre grupp.

Luftiga loftgångar
Stora... rymliga entréer med spaljé/skärmvägg
som ger möjlighet till avskärmning.
Loftgång.. annat ord?
Avskild gemenskap.. bsfgsadfkdfk

Nära centrum och
trevliga gångstråk
Brf Takterrassen ligger på Muréngatan, mitt på
söder i Gävle. All samhällsservice finns inom be
kvämt promenadavstånd. Bland kvarteren kan du
göra alla dina vardagliga inköp. Här finns butiker
för mat, kläder, blommor och inredning samt
många av Gävles restauranger och caféer

Kommunikationer
Centralstationen ligger endast 600 meter från
boendet och närmsta busshållplats trafikeras av
flera linjer som gör transporter smidigt och enkelt.

1. Brf Takterrassen 2. Centralstationen 3. Stortorget
4. Heliga Trefaldighetskyrkan 5. Konserthuset 6. Slottet

Natur och kultur

7. Stadsbiblioteket 8. Länsmuséet 9. Coop Konsum Hallen

Gavleån, det havsnära läget och utbudet av vackra
parker gör att naturen aldrig är långt borta.
Motion, promenader, fiske och cykling är exempel
på aktiviteter som läget erbjuder. Gävles kulturliv
med museér, biblioteket och konserthuset finns
också nära inpå.

10. Ica Söder 11. Södertulls hälsocentral 12. Servicebutik
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