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Trygghetsboende ger gemenskap

I Hörby finns en form av boende för äldre, som kallas 
Trygghetsboende. Boendet består av 40 lägenheter på 
Byggmästaregatan i Hörby. 
Lägenheterna ligger i markplan och är tillgänglighets-
anpassade. Det betyder att lägenheterna är anpassade 
för rullator och rullstol.

Vad skiljer Trygghetsboende från en vanlig bostad?

Skillnaden att bo på Trygghetsboendet eller i en vanlig 
bostad är främst

• tillgång till gemensamhetsutrymmen

• möjlighet att delta i olika aktiviteter

• tillgången till en värdinna, som kan ge service, vilket 
ger en grund för att du ska känna dig trygg. 

För att få en lägenhet här, måste du först ansöka om den 
hos Myndighetsenheten.

Myndighetsenhetens mottagning
Öppettider: alla vardagar 9.00-13.00
Telefon: 0415-37 81 00
E-post: socialforvaltningen@horby.se
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När du beviljats trygghetboende erbjuds du en lägenhet 
och för planeringen inför flytten erbjuds du 
en guidad tur, både av lägenheten och
området. 

När du har tackat ja, skriver du på ett 
hyresavtal. 

Om du behöver hjälp med hemtjänst / hemsjukvård 
ansöker du precis som i ett ordinärt boende. Det är 
Hemtjänst Väster som är kopplade till Trygghetsboendet. 

Har du behov av ledsagning till aktiviteter och lunch 
ingår detta i Trygghetsboendet och det är hemtjänsten 
som står för den servicen.

När du har beviljats bostad

Vår  målsättning är att motverka 
ensamhet och skapa möjlighet till 
gemenskap och delaktighet. 
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I ditt Trygghetsboende erbjuds du, bland annat, 
möjligheter till:

● gemenskap
● meningsfullhet
● trygghet
● aktiviteter
● goda samtal
● lunch
● fika

Trygghetsvärdinnan som finns på trygghetsboendet 
är till för dig som bor här. Du är välkommen att 
kontakta henne med alla dina frågor eller bara för 
att bara prata en stund.

Ditt Trygghetsboende
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Aktiviteter på Trygghetsboendet

Olika aktiviteter kommer att erbjudas utifrån önskemål 
från våra boende.
Aktiviteter som t. ex:

• Utflykter och promenader
• Allsång och Frågesport
• Bokcirkel och Skaparcirkel
• ”Fredagsmys” med olika 

teman
• Festligheter kring högtider
• ”Det magiska spelbordet” 

(spel,  gemenskap och fika)
• Träna med Marlene 

(gymnastik/styrketräning och bollsporter)

(För vissa aktiviteter och för fika tillkommer en liten 
kostnad)

Lunch serveras måndag-fredag,  kl.12.00-13.00 i 
trygghetsboendets gemensamhetslokal. 
Lunchen beställs fredagar jämna veckor för 
nästkommande fjorton dagar. Kostnad: 75kr

”Allting går, när du är rik på år”

6



www.horby.se

Välkommen att kontakta oss

Trygghetsvärdinna: Marlene Ohlsson
Telefon: 0415-37 82 55
E-post: marlene.ohlsson@horby.se

Enhetschef
Telefon: 0415-37 85 15
E-post: johanna.andersson@horby.se

Vid felanmälan kontakta Marlene vardagar 
kl. 8.00-9.30 på telefonnummer: 0415-37 82 55

Vid akuta ärenden må-fre 16.00-07.00 och lö-sö 
ring 0708-602782 (vattenläcka, strömavbrott m.m.)

Besöksadress: Byggmästaregatan 14, 242 31  
Hörby
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Hörby kommun
Växeln: 0415-37 80 00
Besöksadress: Ringsjövägen 4, Hörby
Hemsida: www.hörby.se


