Så gör du om
du är intresserad
Lägenheterna i trygghetsboendena förmedlas och
fördelas genom Skebos vanliga bostadskö. Om du vill
ställa dig i kö går du in på Mina sidor och klickar för
boendetypen trygghetsboende under Dina önskemål.
För att behålla dina köpoäng måste du logga in minst en
gång per år.
www.skebo.se

Trygghetsboende
För dig som har fyllt 70

Skebos trygghetsboenden riktar sig till dig som har fyllt
70 år och vill njuta av en hemmiljö som är speciellt anpassad
för din livssituation. Du får tillgång till en trygghetsvärd
och har möjlighet att delta i olika sociala aktiviteter
tillsammans med dina grannar.

Så är Skebos
trygghetsboenden
Lägenheterna är funktionellt
utformade för äldre personer och
fastigheterna har både hiss och ett
yttre låssystem, som ökar
tryggheten genom att inga
obehöriga kommer in.

Vissa tider på dygnet, alternativt hela dagar i veckan, bemannas
trygghetsboendena med en trygghetsvärd, som finns där som
ett stöd för dig. Hemtjänsten och bovärdens uppgifter sköts
precis som i andra hyreshus.
Viktigt att notera att det inte finns personal dygnet runt på
våra trygghetsboenden. Är du i behov av detta, kontakta
kommunen.

Social samvaro för ökat välmående
På ett trygghetsboende bor du nära andra människor i ungefär
samma livssituation och har bra möjligheter till en trevlig
samvaro. Trygghetsvärden ger stöd i att skapa sysselsättning och
hitta information samt kan vara en värdefull samtalspartner.
Tanken är att erbjuda ett boende där du och andra hyresgäster
hittar meningsfulla och sociala aktiviteter som ger en ökad känsla
av välmående och livskvalitet.
De olika aktiviteterna kan bidra till en bättre upplevd hälsa,
trygghet, meningsfullhet och gemenskap. De kan variera eftersom
de utformas utifrån era egna önskemål och behov. Det kan till
exempel handla om att göra sällskap på en promenad, umgås och
prata om olika ämnen, se på film och bilder eller något annat som
ni vill göra.

