V varnem in zelenem okolju
V

Ljubljani, natančneje v Murglah
bo predvidoma konec prihodnjega leta dokončanih 65 nadstandardnih oskrbovanih stanovanj, ki
jih bodo stanovalci lahko kupili.
V treh objektih bodo enosobna (od
30 do 37 kvadratnih metrov), dvosobna (od 54 do 71 kvadratnih metrov) in trisobna stanovanja, ki bodo
merila od 90 pa vse do 130
kvadratnih metrov. Vsako
stanovanje bo imelo še ložo,
odprto teraso ali v pritličju
atrij ter shrambo v kleti. Stanovanja bodo prilagojena
starejšim (širša vrata brez
pragov, nedrseča tla, dvigala, prilagojena tudi gibalno
oviranim), najnovejša tehnologija pa bo stanovalcem
nudila udobno in varno bivanje. Sodoben sistem prezračevanja bo zagotavljal
čist in ravno prav vlažen
zrak, prižiganje in ugašanje

svetil, dvigovanje in spuščanje žaluzij ter zaklepanje bo vodeno daljinsko.
Kot je poudaril investitor in direktor družbe Mijaks investicije d.o.o.,
Miha Jarc, bodo stanovalci preživljali tretje življenjsko obdobje varno,
aktivno in brezskrbno in to v mestu,
a hkrati v zelenju, saj so v bližini le-

po urejene sprehajalne poti. Na voljo
jim bo tako subvencionirana, kot tudi nadstandardna socialna in zdravstvena oskrba, za storitve pa se bodo
odločili šele, ko jih bodo potrebovali.
Temeljni kamen za stanovanjski
objekt so položili 13. septembra in do
danes sklenili prodajne pogodbe za
več kot 60 odstotkov stanovanj. Cena
za kvadratni meter se giblje
od 2800 do 3800 evrov.
Na slovesnosti sta sodelovala tudi ljubljanski župan
Zoran Janković in direktorica Javnega stanovanjskega
sklada MOL Jožka Hegler.
Dvanajst oskrbovanih stanovanj bo namreč dobila mestna občina Ljubljana v zamenjavo za dobrih 2700 kvadratnih metrov mestnega
zemljišča. Ta stanovanja, ki
bodo enako kakovostna kot
lastniška, bodo najemna.
A. Ž.
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