Hjälp oss att skapa Mjölbys nya trygghetsboende
Inför starten av Burensköld trygghetsboende skulle
vi vilja veta hur behovet ser ut i kommunen. Hur
skulle du vilja bo? Vilken typ av service skulle du
vilja ha? Det är till stor hjälp för oss om du vill
svara på nedanstående frågor.
1. Ålder och kön:		
 60–69 år		
 70–79 år 		
 över 80 år
 kvinna		

 man

2. Ditt civilstånd:		
 Ensamstående
 Gift/sambo
2. Låter det intressant med ett
trygghetsboende av den typ vi
beskriver här?
 Ja, det verkar mycket bra		
 Ja, kanske om några år
 Nej, inte som det ser ut nu
Om du svarat ja på ovanstående fråga kommer här
några följdfrågor:

Undersökningen är anonym, och du förbinder dig
inte till någonting genom att svara. Längst ner
finns det dock möjlighet att välja om du vill ingå i
vår framtida referensgrupp eller om du vill lämna
en intresseanmälan till projektet.
4. Vilken servicenivå skulle du ha
behov av inledningsvis?
 Enbart trygghetslarm
 Gemensamma måltider
 Hjälp med städning och tvätt
 Tillsyn och måltider dagligen
 Annat ...............................................................................................................
5. Önskad lägenhetsstorlek
 Ett rum och kök med sovalkov
 Två rum och kök
6. Tror du att du skulle ha behov av
plats för bil?
 Ja, gärna garage
 Ja, gärna parkering
 Nej, behöver inte plats för bil

3. När tror du att ett trygghetsboende
skulle vara aktuellt för dig?
 Snarast
 Om 1–5 år
 Tidigast om 5 år
Stort tack för att du har tagit dig tid att svara.
Använd det portofria kuvertet och posta dina svar senast den 20 december.
Om du kryssar i någon av följande rutor ber vi dig också att fylla i namn och adress
så att vi kan kontakta dig.
Övrigt:
 Kryssa här om du vill vara med i vår framtida referensgrupp
 Kryssa här om du vill anmäla intresse redan nu, så kontaktar vi dig längre fram
Namn:................................................................................................................................................................................
Adress:..............................................................................................................................................................................
Postadress:.......................................................................................................................................................................
Telefonnummer dagtid:..................................................................................................................................................
Posta enkäten i bifogat svarskuvert senast den 20 december 2008.

Burensköld trygghetsboende

Här i Mjölby kommun är vi många
som trivs och mår bra.Vi är också
många som vill bo kvar länge.
Även när vi kanske behöver lite
mer hjälp i vardagen ...
Nu planerar vi en helt ny boendeform för äldre
– ett så kallat trygghetsboende – på Burensköldsvägen i centrala Mjölby. Här bygger vi lägenheter för dig som vill bo bekvämt och bra, och
som vill ha möjlighet att leva ett självständigt liv
långt upp i åren.

Har du själv några tankar om hur ditt framtida
boende kan se ut? På andra sidan av detta blad
hittar du ett frågeformulär som vi skulle bli
mycket tacksamma för om du ville fylla i.

Kvarnen
Svartån

ICA

Trygghetsboende

Fakta Burensköld trygghetsboende

Här ska du kunna få den service du behöver så
snart du behöver den. Trygghetslarm är standard,
och kommunen har personal på plats dygnet runt
för sällskap och hjälp.
Vi satsar också på gemensamhetslokaler för
social samvaro. Man kan äta mat tillsammans,
ta en fika, läsa tidningen ihop eller träffas för ett
motionspass i källarens friskvårdsrum. Får du
långväga gäster kan vi också erbjuda ett övernattningsrum i huset.

• Burensköldsvägen 4A och B.
(Hiss i båda trapphusen)
• 3 våningar
• 24 lägenheter. Flest tvåor samt några ettor
med sovalkov.
• Mittenvåning med gemensamhetsutrymmen och stor terrass mot innergården.
• Toalett och dusch i varje lägenhet.
Stort relaxrum med bastu och badkar
finns att låna.
• Planerad inflyttning hösten 2010

