Välkommen till
Silver Life Väsby Towers!

Detta är Silver Life
På Silver Life brinner vi för att skapa rätt förutsättningar för en aktiv, hälsosam och
bekväm tillvaro i livets alla skeden. Vi har varit delaktiga i etableringen av en
exklusiv miljö för seniorer ända sedan de första spadtagen togs i Väsby Centrum,
och idag är vi mycket glada över att bidra till utvecklingen av området!

Det är vår övertygelse att en holistisk syn på hälsa är central för ett bättre åldrande,
och vi strävar efter att utveckla aktiviteter och tjänster som erbjuder något för alla.
Det kan vara gruppträning för fysisk aktivitet och gemenskap, föreläsningar och
samtal för intellektuell stimulans, utflykter till konstmuseum eller att skapa ytor
som inbjuder till social samvaro.
Våra medlemmar vittnar om att kombinationen av olika typer av aktiviteter och
många möjligheter till umgänge skapar en unik miljö för att träffa nya vänner och ta
hand om både sin fysiska och psykiska hälsa.

Boendemedlemskap i Silver Life
Som boende i Väsby Towers har du möjlighet att bli Boendemedlem i Silver Life och få
möjlighet att ta del av medlemsaktiviteter, service och tjänster som vi erbjuder här.
Medlemmarna har tillgång till medlemsytor som privat gym med relaxavdelning, Silver
Lounge med kaffe och morgontidning, Organgeriet med takterrass och milsvid utsikt samt
engagerande medlemsaktiviteter såsom gruppträning, utflykter och liknande.

Som medlem i Silver Life får du förutom detta rabatter hos våra samarbetspartners t.ex.
Näsby Slott, och exklusiva erbjudanden hos våra systerföretag Hasselbacken, Pop-House,
ABBA- och Aviciimuséet.
För detta basutbud utgår en månadsavgift. För att ditt liv ska vara så bekvämt som möjligt
erbjuder vi dessutom extra tjänster såsom vaktmästarservice, städning, fönsterputs och
andra hushållsnära tjänster. Vår målsättning är att du ska kunna lägga tid på aktiviteter som
gör ditt liv mer hälsosamt, aktivt, stimulerande och meningsfullt.
Du är alltid välkommen att komma förbi i våra lokaler eller kontakta oss med frågor eller för
att bli medlem; mejl: info@silverlife.se telefon: 08-506 360 40.

Innehåll Boendemedlemskap Väsby Towers
◼

Access till medlemsytor

◼

Exklusiva förmåner

• Silver Lounge

• Rabatt på dagens lunch

• Orangeriet med takterrass

• Rabatter och erbjudanden hos Silver Lifes
samarbetspartners

• Gym med relaxavdelning
• Restaurang (under uppbyggnad)
◼
◼

Aktiviteter & tjänster

Tilläggstjänster (kostnad tillkommer)

• Gruppträning & medlemsledda aktiviteter

• Vaktmästartjänster, 50% rabatt på 2h/hushåll och
månad

• Morgontidning i medlemsytorna

• RUT-städ och andra hushållsnäratjänster

• Kaffe & te

• Medlemsevent

