RTPs S:t Annastugor

Dessa tre hus ligger i Mon och tillhör Stiftelse RTPs S:t Annastugor. Husen
byggdes 1985 och blev klara för uthyrning året därpå. Anledningen till att
husen byggdes var att en man, Karl Hellmark råkat ut för en olycka och
förlorat ena benet och som upptäckte att det inte fanns några
möjligheter för funktionshindrade personer att komma ut i skärgården.
Han uppförde dessa hus så att personer med olika funktionsnedsättningar kan bo här. Ramp, breda dörrar, stora toalettutrymmen,
anpassad höjd på diskbänk och arbetsyta, höj och sänkbar säng.

Interiörbilder från stora huset, på 116 m2 som har 3 sovrum och ett stort
kök/allrum. Där finns också höj- och sänkbar spishäll, diskbänk och
diskmaskin.
I huset finns totalt 14 bäddplatser var av 3 våningssängar och 2
bäddsoffor.

Utsikt från husen.

Två av husen är på 60 m2 med kök/allrum samt sovrum.
Köksdelen har en spishäll, ugn, mikro, kyl och frys.
I sovrummet finns 4 bäddar en våningssäng och en höj- och sänkbar säng.
I allrummet finns också en bäddsoffa med plats för två personer.
Stort dusch/toalettutrymme plus tvättmaskin.

Det finns en fin strandpromenad från hamnen till båthuset, där en
restaurang är öppen på sommaren.

Stiftelsen drivs ideellt av en styrelse på 5 personer.
Hyreskostnaderna är därför marknadsmässigt låga. Karl Hellmarks
mening var att även människor med låga inkomster skulle kunna hyra
stugorna.
För att kunna driva anläggningen hyr vi också ut till organisationer,
föreningar och privatpersoner, som inte har någon funktionsnedsättning.

RTPs S:t Annastugors hyrespriser för år 2021

V 1-15
V 16-21
V 22-35
V 36-41
V 42-53

Stora huset
Små husen
Pris/vecka Pris/dygn Pris/vecka Pris/dygn
6 150 kr 1 490 kr
3 710 kr
810 kr
7 385 kr 1 640 kr
4 230 kr
910 kr
8 580 kr 1 925 kr
4 890 kr 1 130 kr
7 385 kr 1 640 kr
4 230 kr
910 kr
6 150 kr 1 490 kr
3 710 kr
810 kr

Veckorna 22-35 ingår en roddbåt till varje hus i priset.
Vid badstranden finns en nygjord ramp med räcken så att man kan gå
eller åka rullstol ner i vattnet.

Hemsida: rtp-norrkoping.se
Mail: info@rtp-norrkoping.se
Bokningstel: 011-126507

