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Huset fullt i Skänninges första trygghetsboende
Nu är det dags för Bostadsbolaget och Mjölby kommun att inviga ytterligare ett
trygghetsboende. Och intresset har varit minst lika stort för projektet i Skänninge.
– Trygghetsboende är en relativt ny boendeform där Bostadsbolaget och Mjölby kommun
samverkar för att skapa bra lägenheter för äldre, berättar Charlotta Elliot, marknadschef på
Bostadsbolaget. Vi vänder oss till dem som fyllt 70 år, som vill bo modernt och självständigt men
med extra trygghet och service i vardagen.
Dags för inflyttning
Intresset för trygghetsboende har varit enormt och redan på ett tidigt stadium planerade man för
projektet i Skänninge. Byggstarten skedde i april 2011 och den 1 mars 2012 är det dags för
inflyttning i Ängen. Här på Lilla Vallgatan 3A och 3B har man byggt om en äldre fastighet så att
den nu rymmer 22 moderna och tillgänglighetsanpassade lägenheter samt gemensamhetslokaler.
– Det var en stor utmaning att få det att blir bra, menar Charlotta Elliot. Men vi försöker se till
helheten och det här ett koncept som behövs. Med facit i hand har det verkligen gått över
förväntan.
– Den här typen av boende har saknats tidigare, menar Susanne Hallberg Brandt och Pia Tillmar,
kommunens enhetschefer i Skänninge. Förut kunde man välja att bo kvar i sin bostad med
hemtjänst eller att flytta till ett vårdboende. Nu finns det ytterligare ett alternativ som lockar
väldigt många.
– Vi hade en liten förvisning när de första två lägenheterna var klara, och det kom runt 200
personer, säger Charlotta Elliot. Alla verkade nöjda, inte minst de som får flytta in på Lilla
Vallgatan. Till de 22 lägenheterna i Ängen hade vi över 100 sökande, varav cirka 70 står kvar i
kön.
Fokus på det friska
Det är Mjölby kommun som ser till att Ängen bemannas med rätt personal, och för extra säkerhet
finns även servicehuset strax till.
– Men i trygghetsboendet strävar vi efter att ha ett salutogent förhållningssätt, det vill säga att
fokusera på det friska hos individen, säger Susanne Hallberg Brandt. Ängen ska inte vara en
institution utan ett självständigt boende. Personalen ska främst finnas till hands som stöd i
vardagen och också uppmuntra till gemenskap och aktiviteter.
Invigning 25 februari
Invigningen av trygghetsboende Ängen sker lördagen den 25 februari klockan 13.00, med tal av
Bostadsbolagets styrelseordförande Jörgen Oskarsson, som även klipper bandet tillsammans med
vice ordförande i omsorgs- och socialnämnden, Lena Höjdevall. Därefter är alla besökare
välkomna att titta in i lägenheter och gemensamhetslokal, och att prata trygghetsboende med
Bostadsbolaget och Mjölby kommun.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakta oss för frågor om trygghetsboende Ängen och om invigningen i Skänninge:
Charlotta Elliot, Bostadsbolaget, telefon: 0142-854 55, e-post: charlotta.elliot@mjolbybostad.se
Susanne Hallberg Brandt, enhetschef i Skänninge, telefon: 0142-858 04, e-post: sdt@mjolby.se

