
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 finns möjligheten till ett rikt 
socialt liv i en stimulerande och trygg miljö. 
Här ska man trivas.

På Prästgärdets Seniorboende bor ni nära både stad 

och natur. Sjön Ljustern ligger bara ett stenkast bort 

och de fina gång- och cykelvägarna i anslutning till 
boendet leder direkt till centrum.

VÅRA LÄGENHETER

Boendet består av trivsamma lägenheter i olika 
storlekar till rimliga hyror. Lägenheterna har balkong 
med bedårande utsikt över Ljustern och Prästgärdet.

Området är tillgänglighetsanpassat med hissar och 

ramper. Lägenheterna tillgänglighetsanpassas efter 

hyresgästernas behov och önskemål.

En mysig gemensamhetslokal med tillhörande uteplats  
ligger i anslutning till boendet. Lokalen används för  
alla möjliga fester och utgör en viktig del av det  
sociala livet och skapar trivsel.

Sinnenas Seniorboende



Prästgärdets Seniorboende på Falkgränd har 
utvecklats efter devisen trygghet, tillgänglighet, 
närhet, social samvaro och service. Det ska 
finnas 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 förutsätt-
ningarna för ett tryggt boende. Service och omsorg 
är andra faktorer som höjer trygghet och trivsel.

Ett socialt och tryggt boende

FESTER AV ALLA DE SLAG

Varje vecka dukas det upp till Tisdagskaffe i gemensam-
hetslokalen Falken. Hyresgästerna turas om att baka och 
de som kommer får betala en liten avgift för fikat. 
Pengarna används sedan för att öka trivseln ännu mer. 
Nyligen har t.ex. en ny platt-tv köpts till lokalen.

– Ofta bjuds det också på vacker musik och sång, berättar 
Uddo Edman som är ordförande i Falkens Seniorförening.

Gemenskapen betyder mycket för de boende. I lokalen 
arrangeras det fester av alla de slag. Vårfest, sommarfest, 
höstfest, surströmmingsfest och julfest mm.
– Jag tycker vi bor på Gräddhyllan, avslutar Uddo.
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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 boendeformen eller vill ni 
också vara med och utveckla Prästgärdets Seniorboende? 
Välkomna att kontakta Säterbostäder för mer information.

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


