
Majviken
Steget till gemenskap och rikare liv!



Majviken
sätter guldkant på tillvaron!

Majviken är ett boendekoncept som kombinerar moderna bostäder med tillgång till 
gemenskap, aktiviteter och upplevelser i en inspirerande atmosfär. 

Ett hus fullt av liv, aktiviteter och hög livskvalitet.
På Majviken får du inte bara ett funktionellt och tryggt boende, du får dessutom 
tillgång till gemensamma ytor som gör det lättare för dig att leva ett aktivt liv. 

Entréen



Koordinator

Koordinatorn på Majviken är en nyckelperson. Koordinatorns jobb är att lära känna de 
boende och vara lyhörd för deras förslag och idéer – men också att själv vara initiativ-
tagare till aktiviteter. Tillsammans med de boende på Majviken arrangerar koordina-
torn aktiviteter i det gemensamma vardagsrummet.

Är du sugen på en föreläsning eller en chokladprovning? Vill du starta en bokklubb 
eller en studiecirkel? Kanske har du en erfarenhet eller specialkunskaper du vill dela 
med dig av? Bara fantasin sätter gränserna för vilka aktiviteter vårt gemensamma 
vardagsrum ska fyllas med.



Gemensamma rum

I det gemensamma vardagsrummet kan du koppla av med en bok 
framför den öppna spisen eller vara med på en av de spontana aktivite-
terna som ofta arrangeras av de boende på Majviken. Det finns också 
ett gemensamt kök för en trevlig fika eller middag tillsammans med 
dina grannar. 

Vardagsrummet ligger i direkt anslutning till entrén och består av tre 
sammanhängande rum, lobbyn, vardagsrummet och biblioteket. 



Vardagsrum

Bibliotek

Kök 



Gym, bastu och gruppträning
Genom Klubb Majviken får du tillgång till ett modernt gym med styrke-
maskiner, cardiomaskiner, fria vikter, öppna stretchingytor och en sal 
som passar för gruppklasser så som zumba, yoga och cirkelträning. 

Gemensam lokal
Intill biorummet finns en gemensam lokal som du som hyresgäst kan 
boka om du till exempel ska ha en fest, kalas eller större middagar. 

Gym

Klubb Majviken



Bio, tv-spel eller nästa stora sportevent? På klubb Majviken finns både 
biorum och relaxrum för dig som vill känna dig extra avslappnad. 
Biorummet är utrustat med storbildstv med surrondljud och tv-spel. 
Varför inte utmana dina grannar på en tv-spels match?

I relaxrummet finns värmelampor som snabbt får dig att känna värmen 
från olika länder i världen. Kanske är du sugen på en tropisk hetta från 
Miami? 

Biorum

Relaxrum
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