
Prästgärdets Seniorboende



Ta ett dopp i Ljustern på morgonen eller strosa 
bland blommorna på Prästgärdet. Småprata lite 
med grannarna och duka upp till surströmmings-
skiva på den mysiga uteplatsen. Efter en kvälls-
promenad i Säters vackra innerstad avnjuter ni 
solnedgången från balkongen. På Prästgärdets 
Seniorboende fi nns möjligheten till ett rikt 
socialt liv i en stimulerande och trygg miljö. 
Här ska man trivas.

Boendet består av trivsamma lägenheter i olika 
storlekar till rimliga hyror. Området är handikapp-

anpassat med hissar och ramper. Även lägenheterna 
är handikappanpassade och ombyggda för att passa 
seniorer. Dessutom sker en stor satsning på trivsel-
skapande faktorer såsom gemensamhetslokaler
och uteplatser.

Stort intresse för Prästgärdets Seniorboende

Området utvecklas av Säterbostäder, hyresgäster 
och organisationer som tillsammans vill vara 
med och skapa ett attraktivt boende för äldre och 
rörelsehindrade.

Sinnenas seniorboende



Anna-Lisa och Sven Erik Vejgården har bott i 
Stora Skedvi i 30 år, men har nu bosatt sig i 
Säter på Prästgärdets Seniorboende.

- Det är underbart att bo nära både stad och natur. 
Jag har alltid älskat vatten, hav och sjöar, så nu är 
det perfekt när Ljustern bara ligger ett stenkast bort, 
berättar Sven Erik. Anna-Lisa fyller i:
- Dessutom bor vi närmare våra barn och barnbarn 
och får bo i ett lugnt område.
Sven Erik har en stor passion för veteranbilar.

- Nu är det lätt att gå på fl era av Säters fi na 
evenemang, framförallt veteranbilsträffarna och 
Nostalgidagarna, säger han och spår att de fi na 
gång- och cykelvägarna i anslutning till boendet 
kommer att användas fl itigt.

Anna-Lisa och Sven Erik hyr en nyrenoverad 3:a 
på bottenplanet. De har stått i kö hos Säterbostäder 
och blev kontaktade när en lämplig lägenhet dök upp.
- Det bästa med Prästgärdets Seniorboende är att det 
är nära till både stad och natur, avslutar Anna-Lisa.

”Nära till både stad och natur”



Prästgärdets Seniorboende på Åsen har utvecklats 
efter devisen trygghet, tillgänglighet, närhet, social 
samvaro och service. Det ska fi nnas möjligheter 
för de boende att själva vara med och åstadkomma 
goda sociala miljöer och gott grannskap.

Tryggheten är en viktig del i boendet för att alla ska 
trivas. Därför satsas det på förbättrande faktorer som 
belysning och bevakning. God grannsamverkan 
underlättar dessutom förutsättningarna för ett tryggt 
boende. Service och omsorg är andra faktorer som 
höjer trygghet och trivsel.

En nyrenoverad samlingslokal ligger i anslutning till 
uteplatsen. Gemensamhetslokalerna utgör en viktig 
del av det sociala livet. Givetvis är allt lättillgängligt.

Våra lägenheter

Vi kan erbjuda trivsamma och handikappanpassade 
lägenheter om två, tre och fyra rum och kök. 
Lägenheterna har balkonger med bedårande utsikt 
över Ljustern och Prästgärdet och är tillgängliga via 
hissar i trappuppgångarna.

Ett socialt och tryggt boende



Den sjunde juni 2005 togs det första steget mot ett 
nytt seniorboende i Säter av dåvarande ordförande 
i Säterbostäder, Åke Nylund. De första tankarna 
presenterades för bland andra PRO, DHR, Kyrkan 
och kommunledningen. På den vägen är det.

Det fi nns ett stort behov av handikappanpassade
lägenheter. Boendet är dessutom en social aktivitet och 
kommer alltid att så förbli. Avsikten med Prästgärdets 
Seniorboende är därför att det ska utmynna i ett tryggt, 
trivsamt och boendevänligt område. 

De äldre ska kunna bo kvar här trots att olika ålders-
handikapp dyker upp. Det som är bra är att de boende 
i kombination med organisationer och föreningar 
tillsammans utvecklar området. Chansen är därmed 
större att alla ska trivas. En av de största förändringarna 
hittills är att tillgängligheten ökat genom att husen 
försetts med hissar, även till parkering och soptunnor.

Boendet ska också ses som ett utvecklingsprojekt 
av pilotkaraktär för att ge andra områden samma 
möjligheter i framtiden. 

”Boendet är en social aktivitet”
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Säterbostäder AB

V. Långgatan 6
Box 123
783 23  Säter
Besökstid: Vardagar 9-11, 13-16

Tfn: 0225-554 00
Fax: 0225-554 09
E-post: info@saterbo.sater.se
Hemsida: www.saterbo.sater.se

Är ni intresserade av boendeformen eller vill ni 
också vara med och utveckla Prästgärdets Seniorboende? 
Välkomna att kontakta Säterbostäder för mer information.


