Välkommen till
Surahammarshus!

Surahammarshus är ett kommunalt bostadsbolag i Surahammars kommun, i gränslandet mellan Mälardalen och Bergslagen. Vårt fastighetsbestånd består av drygt 500 lägenheter i tätorterna Surahammar och
Virsbo, med närhet till kommunal service som skola, vård och omsorg.
Här är det också pendlingsavstånd till orter som Västerås och Fagersta.

Ett personligt boende med närhet till det mesta

Att bo i Surahammars kommun innebär fantastiska möjligheter. Här
finns en otroligt vacker miljö, med närhet till Kolbäcksån och en storslagen natur. Men det är heller inte långt till lite större städer, för den som
önskar mer puls.
På Surahammarshus arbetar vi konstant för att förnya vårt fastighetsbestånd och skapa ett attraktivt boende för alla människor. Oavsett
om du är äldre, yngre eller behöver ett anpassat boende erbjuder vi på
Surahammarshus ett gott och personligt boende.

Vi finns här för din skull

Vår verksamhet präglas av en genuin service. En viktig del i att leverera
ett tryggt boende är att finnas tillgängliga och nära våra kunder större
delen av dagen. Vi ger dig en service med personlig prägel. Till exempel
har vi generösa öppettider, vilket gör det lätt att komma i kontakt med
oss. Att hyra bostad av Surahammarshus ska vara enkelt och smidigt!
För felanmälan och aktuell information, se vår hemsida.

Trygga och trivsamma
boenden för dig
som är 55 plus
Det kommer en dag för de flesta av oss, när det blir
jobbigt att bo i eget hus eller egen lägenhet. Våra
lägenheter för 55 plus är ett tryggt och bekvämt
boende för dig som vill uppleva lägenhetsboendets
enkelhet, men fortfarande sköta om dina växter eller
odla dina grönsaker. I kvarteren Ugglan och Njord
erbjuder vi marklägenheter med egen grönyta som är
byggda som radhus. På din altan kan du njuta av en
kopp kaffe i den vackra kvällssolen och känna gemenskapen med människor i din egen ålder.
I lägenheterna finns en hög maskinell standard.
Och för att underlätta avfallshanteringen finns det i
varje lägenhet en installerad matavfallskvarn för att
ta hand om det organiska avfallet. Du har tillgång
till kabel-tv samt fast uppkoppling mot internet via
IP-Only. Lägenheterna har tillhörande förråd i anslutning samt garage i gemensam byggnad.

Kvarteret Illern
och Nybygget
– charmiga
familjeområden

I populära 60-talsområdet Illern finns det
blandade lägenhetstyper, från enrummare
till stora fyror. Från kvarteret Illern är det
endast fem minuters gångväg till skolor, dagis
och läkarcentrum. Den trivsamma gården är
grön och lummig. Här kan barnen gunga på
lekplatsen eller leka kurragömma bland buskar och träd. För de vuxna finns det perfekta
platser för en fika i det fria.
Nybygget är byggt mellan 1966 och 1969 och
består idag av tre huskroppar. Lägenheter
finns i storlek från ett rum och kokvrå till fyra
rum och kök. De har bra planlösning med
bland annat stora och ljusa kök.
Området är barnvänligt med mycket grönt
och har nära till skolor, dagis, ridhus, badhus
och motionsspår, och ligger bara en ”drive”
från Mossfallets golfbana.

Besök- och växeltider
Vard: 9 – 12, 13 – 15

Besöksadress
Surahammarshus
Knuthagsgatan 51
735 35 Surahammar

Skanna QR-koden för
att komma till VAFAB

Postadress
Surahammarshus
Box 205
735 23 Surahammar

Telefon, växel
0220-467 70
info@surahus.se
www.surahus.se

Felanmälan
vard: 07 – 09
0220-467 40

Vi utför om- och tillbyggnader samt
anpassningar för Surahammarshus AB.
Kontakt: Peter Andersson, 070-288 90 50

Prata med oss när du vill!
Ring 0771-22 11 22, öppet dygnet runt alla dagar i veckan.

LÄS MER PÅ

malardalen.ip-only.se

Ge ditt hus en överraskning.
Med fiber kan hela familjen vara uppkopplad samtidigt och ändå
surfa snabbare än tidigare. Läs mer på vår hemsida.
• 12868 • www.jssverige.se

Vill du surfa
snabbare?

