
Våra hyresgäster känner sig trygga!
Med kommunalt anställda trygghetsvärdar erbjuder Bostadsbolaget i Mjölby 
trygghetsboende som en flexibel övergång mellan vanlig lägenhet och bi-
ståndsprövat boende. Pågående nyproduktion bokas snabbt av en växande 
kö till den populära boendeformen.

– Efter att ha bott här ett tag är de många som mins-
kar på sitt bistånd från hemtjänsten. De blir piggare 
och klarar mer själva helt enkelt, säger trygghets-
värden Annelie Rydell på Trygghetsboendet Buren-
sköld i Mjölby.
Annelie är en av tre trygghetsvärdar som är anställ-
da av Mjölby kommun för att bistå de boende på 
trygghetsboendet med gemensamma aktiviteter 
och att bryta ofrivillig ensamhet.
– Att få vara en i gänget när man själv har lust bety-
der väldigt mycket. Här vet de att det finns folk som 
bryr sig, det ger trygghet, säger Annelie. 

Bostadsbolaget i Mjölby 
kommun är ett helägt kom-
munalt bostadsbolag. Sam-
arbetet med kommunen om 
bemannade trygghetsboen-
den har pågått sedan 2011 
och blivit mycket efterfrågat.
– Vi har upp till 5 års kö till 
91 lägenheter i trygghetsbo-
enden och vi nyproducerar 
nu 25 lägenheter som blir 

klara för inflyttning i oktober 2019, säger Torbjörn 
Olsson, Bostadsbolagets VD. Vi har färdiga planer 
på att bygga trygghetsboenden på fler ställen i kom-
munen för att motsvara en allt större efterfrågan. 
Kön till trygghetsboende är inte behovsprövad.
– Vi kan enbart gå på kötid, vi har ingen kompetens 
att bedöma behovet hos den enskilde hyresgästen, 
säger Torbjörn Olsson.
Boendeformen är riktad till äldre som har god för-
måga att klara sig själva men uppskattar möjlighe-
ten till social samvaro och aktiviteter samt trygghe-
ten i att det ofta finns personal i huset. Hemtjänst 
och trygghetslarm fungerar precis som i andra egna 
boenden.
Bostadsbolaget försöker möta de äldre hyresgäs-
ternas behov även i det övriga beståndet. Genom att 
upplåta möteslokaler för seniora grupper i kommu-
nal och föreningsregi skapas flera regelbundna soci-
ala aktiviteter. Även dessa mötesplatser är ett sätt att 
motverka ensamhet och otrygghet.
– Vi tycker att vi har hittat fungerande former som 
stämmer bra med efterfrågan och ett smidigt sam-
arbete med kommunen, säger Torbjörn Olsson.

– Det bästa är att det finns mycket aktiviteter men att vi bestämmer själva 
vad vi vill vara med på. Och så är personalen helt underbar! De är oerhört 
viktiga för oss, säger Hagar Olsson boende på Trygghetsboendet Buren-
sköld i Mjölby.
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