Information angående trygghetsboende
Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun har beslutat att 16 lägenheter i
servicehuset på Kyrkvägen 9-11 i Kungsängens centrum ska omvandlas till ett
trygghetsboende för äldre.
Lägenheterna är 2 rum och kök i storlek 58,5 – 72m2 med en hyra mellan cirka 5 700 –
7 000kr. På varje våningsplan (utom på våning 6) finns tillgång till tvättstuga.

Vad är ett trygghetsboende?
Boendet är som ett ordinärt boende och följer hyreslagen, skillnaden mot en vanlig
lägenhet är att;


Möjlighet till gemensamma måltider ska finnas. Detta innebär inte att en
restaurang måste finns inom boendet. Måltiderna kan exempelvis tas från någon
närliggande restaurang eller tillagas tillsammans av de boende.
Restaurangskolan från Upplands-Bro Gymnasium håller till i lokalen där lunch
finns för försäljning under terminerna.



Gemensamhetslokaler ska finnas men måste inte vara belägen inom boendet.
Idag finns två gemensamhetslokaler i huset, Dagcentralen och Kontakten.



Dagcentralen anordnar aktiviteter med personal från socialförvaltningen och
vissa aktiviteter anordnas av frivilligorganisationer, som till exempel Svenska
Kyrkan, PRO och SPF.



I öppna träfflokalen, Kontakten, anordnar socialförvaltningen och
anhörigföreningen tillsammans med volontärverksamheten aktiviteter.

Har man som boende behov av t.ex. hemtjänst, trygghetslarm eller hälso- och
sjukvård gäller att;


De boende som har behov av hemtjänst kan ansöka om detta hos kommunens
biståndsenhet. Biståndsbeslutad hemtjänst utförs av hemtjänstpersonal.



Vid behov av hälso- och sjukvård är boende i trygghetsboendet hänvisade till
vårdcentralen.



De boende får tillgång till trygghetslarm efter ansökan hos biståndsenheten. Den
enskilde ska betala för trygghetslarm på samma sätt som personer i ordinärt
boende.

Köregler


Förmedlingen sker via en separat kö hos Upplands-Brohus



Sökande till trygghetsboendet ska vara folkbokförda i Upplands-Bro kommun



Åldersgränser (för sammanboende/gifta räcker det med att den ena parten
uppfyller gränsen)
o 70år för att få ställa sig i kön
o 75år för att få ett kontrakt/flytta in



Du får ej tillgodoräkna dig tiden som du bott hos oss eller den tid som du stått i
vår ”vanliga” kö



Begränsad bytesrätt p.g.a. att Kyrkvägen 9-11 ska behålla sin funktion som ett
trygghetsboende! (Det kan finnas möjlighet att byta inom trygghetsboendet men
dock inte mot någon annan typ av boende)

Utöver köreglerna ställer Upplands-Brohus följande krav på dig som hyresgäst:




Egen fast inkomst
Ingen skuld hos Kronofogden eller hos UBH
Skötsamt nuvarande boende

Blanketten skickar du in till Upplands-Brohus och ert ködatum blir den dag som er
ansökan registreras.

Vid eventuella frågor ta kontakt med vår kundservice på 08 – 562 487 20!
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