
   

”Trygghetsboende” Trygga bostäder för oss äldre. 

Vad är ett ”Trygghetsboende”, klicka här: 

http://www.spfseniorerna.se/distrikt/daladistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-

falun/externt/bostader/                                                                     

Vi vill ta del av dina/era tankar kring ditt boende i framtiden i en enkät. 

Det råder brist på bra bostäder för seniorer i Falun och många av oss funderar kanske över hur man 

vill bo när dagens boendesituation känns stor, betungande eller kanske kostsam. Du tycker kanske 

att ensamheten börjar tränga sig på och därför önskar ändra ditt boende. 

Vi i SPF Seniorerna Falun funderar därför på hur stort behovet av trygga bostäder, s.k. 

”Trygghetsboenden” är bland våra medlemmar. Vi kanske kan påskynda byggandet av fler 

Trygghetsboenden i vår kommun. Det här är något du som är under70 år, bör tänka på. 

Regeringen har uppmanat kommunerna att planera för ”Trygghetsboenden”, anpassade för personer 

som är 70 år och äldre. I t.ex. Gävle och Vaxholm har man kommit långt i planering och påskyndat 

byggandet av ”Trygghetsboenden”. ”Trygghetsboende” kan jämföras med de tidigare nu nedlagda 

”Servicehusen” där man kunde hyra en lägenhet och samtidigt få tillgång till utrymmen för 

gemensamma aktiviteter. 

De nu föreslagna ”Trygghetsboendena” kan byggas av kommunala eller privata fastighetsbolag som 

hyresrätter eller bostadsrätter. Boendet skall passa oss äldre och bestå av lägenheter i olika storlekar 

samt lokaler för gemensamma aktiviteter. Kommunens skyldighet är att tillhandahålla personal i 

gemensamhetslokalerna. Här behöver man inte heller något biståndsbeslut från kommunen för att 

bo.  

SPF Seniorerna Falun har därför samlat en liten grupp, ”trygghetsboendegruppen”, bestående av 

nedanstående personer med uppdraget att undersöka hur våra medlemmar tänker sig sitt boende i 

framtiden. 

När vi vet detta kan vi förhoppningsvis påverka planering och utformningen av bostäder vid 

kommande samtal med kommunen och privata fastighetsägare. Vi är därför tacksamma om Du vill 

svara på enkäten nedan senast den 31 mars 2017 

Ditt svar är inte bindande och kommer endast att användas i ovanstående syfte. Vi ber Er uppge Ert 

namn och e-postadress för att kunna hålla dig underrättad om resultatet av enkäten och hur vi går 

vidare med vårt arbete. 

 

Har du frågor kring enkäten är du välkommen att kontakta någon av oss. 

 

Gunnar Trued   Sören Norgren  Urban Björn 

070-683 42 33  070-536 87 03   070-311 71 31  

http://www.spfseniorerna.se/distrikt/daladistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-falun/externt/bostader/
http://www.spfseniorerna.se/distrikt/daladistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-falun/externt/bostader/


 

Enkät gällande Ditt/Ert eventuella framtida boende.  

1. Är en lägenhet i ett trygghetsboende, med utgångspunkt i beskrivningen ovan, ett intressant 
alternativ för Ditt/Ert framtida boende? 

 Ja 
 Nej  

 

Om svaret på första frågan är ja, vänligen svara på nedanstående frågor. 

2. Var skulle Du/Ni vilja ha ett trygghetsboende? 

 Centrala Falun 
 Sundborn              
 Svärdsjö 
 Grycksbo 
 Bjursås 
 Sågmyra 
 Aspeboda 
 ………………… 

3. Vilken upplåtelseform för ditt boende är Du/Ni i så fall mest intresserad av? 

 Hyresrätt  
 Bostadsrätt 
 Båda är intressanta  

4. Hur stor bostad tror Du/Ni skulle vilja ha i ett trygghetsboende? 

 1 rum och kök 
 2 rum och kök 
 3 rum och kök  
 Större 

 

(Ett svar per hushåll)  

Namn: ………………………………………….. Födelseår: …………… 

e-post: …………………………………… 

Telefon: ……………….. 

Antal personer i hushållet ………….. 

  

Tack för Ditt/Ert svar!              Sänd: klicka här 


