
Tryggheten ingår i hyran



Det finns en stor skillnad mellan storstad och småstad. 
Låt oss kalla den trygghet. Du kan lita på att du tryggt 
kommer hem med bussen även en lördagkväll. När du 
promenerar på gatorna i Säters innerstad och mörkret 
sänker sig över trästadens tak fylls du av ro, inte oro.

Säterbostäder AB ägs av Säters kommun. Vår historia går 
tillbaka till 1947, då vi startade som Stiftelsen Säterhem. 
Säterbostäder AB förvaltar idag drygt 1 000 lägenheter
och cirka 50 lokaler i ett 30- tal bostadsområden runt om 
i Säters kommun, vilket gör oss till kommunens största 
bostadsföretag. 

Våra fastigheter består av gamla kulturhus i trästaden Säter, 
såväl som moderna lägenheter i Säters nyare områden. 
Givetvis har vi även lägenheter i kommunens övriga delar. 
Dessutom förvaltar vi fyra servicehus och äldreboenden. 
Målsättningen är precis densamma som när vi startade 1947. 
Vi arbetar för att skapa, utveckla och bibehålla ett trivsamt 
och attraktivt boende i Säters kommun.

Vi ställer upp!

Vi ställer upp för våra hyresgäster. Hos oss är personlig 
service inte bara tomma ord, vi vill att du ska känna att vi 
bryr oss. Dyker det upp ett problem så löser vi det. Det är 
också att vara trygg i sitt hem. I Säter hittar du en enklare 
tillvaro långt från stress och jäkt. Här lägger du din tid på 
annat. På att leva, helt enkelt.

Prästgärdets Seniorboende

På Falkgränd bor du nära både stad och natur. Här finns 
möjligheten till ett rikt socialt liv i en stimulerande och 
trygg miljö. Här ska man trivas.

Området är tillgänglighetsanpassat med bland annat hissar 
och ramper. Givetvis går det att få bostadsanpassning av 
lägenheterna. Här finns också en mysig gemensamhetslokal 
med tillhörande uteplats, där de boende har möjligheter att 
samlas för olika dagaktiviteter.

Vi ställer upp!Finnbo 
Prästgärdets Seniorboende Tryggheten ingår i hyran 

Här fylls du av ro. Inte oro.

 

Säterbostäder expanderar och ser ljust på framtiden. 
Nu lägger vi i ytterligare en växel och planerar för 
framtida byggnationer.

Nybyggnationen i Storhaga är klar och har skapat 24 nya 
lägenheter. På Trastgränd har vi byggt om den före detta 
förskolan Trasten till åtta moderna lägenheter. 

Vi har också rustat upp bostäderna på Borgmästarvägen. 
Lägenheterna som tidigare användes för sjukhusets 
personal har efter ombyggnad förvandlats till moderna 
ettor och tvåor.

Nybyggnation i Gustafs

Nu är hela området i Storhaga färdigbyggt och hyres-
gästerna har flyttat in. Området består av 24 lägenheter 
i fyra tvåvånings hus. Samtliga lägenheter har inglasad 

balkong och alla fyra husen är utrustade med hissar som 
ökar tillgängligheten för våra hyresgäster. 

Vi erbjuder även förråd och carport till samtliga lägenhets-
innehavare. Lägenheterna har öppen planlösning om två 
eller tre rum och kök. Husen är byggda med en rödmålad 
träfasad, vilket gör att de smälter väl in med den övriga 
bebyggelsen i Storhaga by.

Storhaga ligger i ett naturnära område med hästhagen inpå 
knuten. I Gustafs finns de flesta serviceinrättningarna såsom 
förskola, skola, äldreboende, livsmedelsaffär och anlägg-
ningar för fritidsaktiviteter. Boende i Storhaga har korta 
pendlingsavstånd till Säter, Borlänge och Falun.

Läs mer om oss på vår hemsida
www.saterbostader.se

BorgmästarvägenStorhaga Storhaga
Storhaga 

Säterbostäder växer!
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Centralorten Säter har en av landets bäst bevarade trästäder 
och därför klassad som riksintresseområde för kultur- och 
miljövården. Innerstaden erbjuder unikt kulturboende med 
grönskande innergårdar som samsas med små butiker med 
personlig service och flera restauranger & caféer. 

I Säter är det nära till servicefunktionerna. En annan fördel 
är det höga utbudet av fritidsaktiviteter där stadens vackra 
placering intill sjön Ljustern står för många alternativ som 
fiske, längdåkning och bad mm.
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Bostadsområden i Gustafs Bostadsområden i Stora Skedvi

Närheten till Falun Borlänge-regionen 
gör kommundelen Gustafs till ett populärt 
område att bo i. Enbacka utgör centrum i 
kommundelen Gustafs. Här finns de flesta 
serviceinrättningarna såsom förskola, 
skola, äldreboende, livsmedelsaffär 
och anläggningar för fritidsaktiviteter.

Dammsjön i Solvarbo hyser kommunens 
finaste badsjö med en drygt 400 meter lång 
sandstrand som fylls av liv och rörelse 
under vackra sommardagar. 

I kommundelen Stora Skedvi slingrar sig 
Dalälven fram genom det bördiga och 
vackra landskapet som till stor del består 
av områden med åkermark. De gröna 
näringarna sysselsätter en hög andel. 
Bland övriga yrkesverksamma i kommun-
delen är det många som pendlar till sina 
arbeten i den omkringliggande regionen. 

Utmärkande för St Skedvi är det lokala 
engagemanget som bidrar till ett rikt utbud 
av aktiviteter och en positiv kraft för bygden. 
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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.saterbostader.se

Är ni intresserade av att bo hos oss eller hyra en lokal?
Välkomna att kontakta Säterbostäder för mer information.


