Bo tryggt och bekvämt
hemma längre
Bostadsbolaget erbjuder trygghetsboende till dig som fyllt 70

Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare
www.bostadsbolaget.se

Funktionellt och trivsamt boende
för mogna hyresgäster
Bostadsbolaget erbjuder sedan 2013 trygghetsboende för dig över 70 år. Genom
ett antal trygghetsskapande åtgärder möjliggör bolaget för äldre hyresgäster att
bo kvar hemma längre.

Trygghet
Bostadsbolaget tycker att det är en god
idé att fler ska kunna bo kvar hemma
längre. Hur vi önskar att leva och bo
varierar från person till person och över
tid. Önskemålen varierar men trygghet
värderas nästan alltid högt. Inte minst
bland äldre. Gemenskap skapar ofta
trygghet och är grunden till det vi kallar
trygghetsboende.
Vad innebär trygghetsboende?
En plats där man kan umgås, äta ihop
och spela spel, eller kanske göra ett
teaterbesök. Möjligheterna för trygghetsboendet är många.
Självklart ska man kunna bo kvar i sitt
hem så länge som möjligt. I våra
trygghetsboenden erbjuds hyresgästerna ett funktionellt boende med
anpassningar som ökar tryggheten
genom gemenskap och olika åtgärder i
fastigheten.
Trygghetsboendet bygger till stor del
på de boendes engagemang och
formas utifrån deras önskemål och
intressen. Trygghetsvärden är den
centrala samordnaren som hjälper
hyresgästerna att förverkliga
önskemålen vilket bland annat sker
genom olika aktiviteter i husets
gemensamhetslokal. Där finns det
plats för måltider, samvaro, hobby och
rekreation.
Bostadsbolaget erbjuder trygghetsboenden i samarbete med Hyresgästföreningen och stadsdelsförvaltningen
där huset är beläget.

Därför ett trygghetsboende
Trygghetsboende har tagits fram på
uppdrag av Göteborgs Stad och syftar till
att möta äldres skiftande bostadsbehov
genom att utöka begreppet mellanboenden. Trygghetsboenden är vanliga
bostäder som anpassats för äldres behov
och som erbjuder gemenskap på de
boendes initiativ.
Trygghetsboende kriterier
Bostadsbolagets trygghetsboenden

√ erbjuds hyresgäster i huset som har
fyllt 70 år.

√ har god tillgänglighet. Åtgärder för

ökad tillgänglighet utförs i lägenheten och i allmänna utrymmen,
exempelvis spisvakt, stödhandtag i
badrummet och automatiserad dörröppnare.

√ har gemensamhetslokal. Det ska

finnas en samlingslokal med plats för
måltider, samvaro, hobby och
rekreation.

√ har en trygghetsvärd med en central
roll i konceptet. Denne fungerar som
ett bollplank och samordnar hyresgästernas önskemål.

Var finns vi?
Våra trygghetsboenden finns i
kvarteret Öster om Heden i
centrum, Rannebergen i nordost, Södra
Biskopsgården på Hisingen och i
Majviken i Majorna. Konceptet har mottagits väl och fler trygghetsboenden kan
komma att skapas.

Intresserad! Hur gör jag nu?
Det finns ingen särskild kö till våra trygghetsboenden utan lägenheterna söks på
vanligt sätt via Boplats. Tänk på att vara
ute i god tid och att du behöver vara
registrerad på www.boplats.se.
Hyr du redan idag av Bostadsbolaget
finns det också möjlighet att söka bland
lediga lägenheter på vår webb via
Omflyttningsplatsen på
www.bostadsbolaget.se.
Något biståndsbeslut från kommunen
behövs inte. Antalet lägenheter som kan
anslutas till ett trygghetsboende är
begränsat. Blir en redan ansluten
lägenhet ledig annonseras den ut på
bostadsmarknaden som vanligt och
möjliggör samtidigt att en annan hyresgäst i området kan ansluta sig till trygghetsboendet.

Trygghetsvärd
Susanne är
trygghetsvärd
på Öster om
Heden. Hon ser
att det finns ett
stort behov av
att träffas. Det
ger en trygghet
i sig att ha koll
på varandra.

Maria Wallin

Leila är trygghetsvärd i Majviken. Här finns
aktiviteter som
matlagning,
filmvisning,
träning på gym
och även ett
bilbliotek.

Vibeke Lind

Susanne Olausson

Maria är
trygghetvärd i
Södra Biskopsgården på
Hisingen. Här
finns vårt
senaste
trygghetsboende.

Leila Pasanen

Vibeke är
trygghetsvärd i
Rannebergen.
Hon ser sin roll
som entusiasmerande och
samordnande,
samt att vara
ett bollplank.

Du når våra trygghetsvärdar
via vår växel på 031-731 50 00.
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Exempel på aktiviteter
√ Sittgympa.
√ Cafe med fika, samtal, spel eller något annat trevligt.
√ Prova på qigong. Inga förkunskaper krävs.
√ Musikunderhållning och frågesport.
√ Gemensam lunch.
√ Boule och öppet hus.

Har du frågor rörande våra
trygghetsboenden?
Ring oss på 031-731 50 00.

Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare

Box 5044, 402 21 Göteborg. 031-731 50 00. info@bostadsbolaget.se
En del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad.
www.bostadsbolaget.se

