Trygghetsboende skall ge möjlighet till ett självständigare liv, med närhet till gemenskap, för
personer med ett varaktigt behov av en sådan
boendeform.

Trygghetsboende i
Alingsås kommun

Hur anmäler jag mitt intresse för en
lägenhet i trygghetsboende?
Är du intresserad av en lägenhet i trygghetsboende, kontakta Alingsåshem för att få en
intresseanmälan hemskickad eller besök dem på
Smålandsgatan 1 i Alingsås.
Telefon: 0322-61 77 17

Trygghetsboendet på Badhusvägen
ligger vackert i en sluttning ner mot
sjön Gerdsken.

För trygghetsboendet Afzelii tas kontakt direkt
med vård- och omsorgsförvaltningens
handläggare.
Telefon: 0322-61 69 87
Information om Alingsåshem hittar du på
www.alingsashem.se
Information om vård- och omsorgsförvaltningen hittar du på www.alingsas.se
Trygghetsboendet på Noltorps Centrum har en
livsmedelsbutik belägen i samma kvarter.
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Trygghetsboendet Afzelii på Norra Ringgatan ligger mitt
i centrum och i närheten av Brunnsgården.

Trygghetsboendet på
Centrumgatan 3 C ligger i
centrala Sollebrunn.

Vad innebär det att bo i ett trygghetsboende?
Ett trygghetsboende är inte personalbemannat
men du kan få trygghetslarm och hemtjänst på
samma sätt som i det egna hemmet.
Skulle du få behov av omfattande hemtjänst och
hemsjukvård har du rätt att söka särskilt boende
genom kommunens biståndshandläggare.
Lägenheterna ligger så att du har nära till allmän
samhällsservice.
På Hagagården, Brunnsgården, Tuvegården och
Bjärkegården finns det tillgång till olika former
av aktiviteter i boendenas Träffpunkter.

Vad är ett trygghetsboende?
Ett trygghetsboende är en hyreslägenhet med
god fysisk tillgänglighet och ligger i trygga
omgivningar. Boendet kräver inget
beslut från biståndshandläggare.
Var finns trygghetsboende?
I Alingsås kommun finns trygghetsboende på
dessa adresser:
•
•
•
•
•

Brunnen, Brunnsgatan 3
Afzelii, Norra Ringgatan 14-16
Tuvegården, Badhusvägen 2
Hagagården, Noltorps Centrum 6
Bjärkegården, Centrumgatan 3 C, Sollebrunn
Trygghetsboendet på Brunnsgatan 3 är beläget i
centrala Alingsås, ett stenkast från Brunnsparken.

Vem kan söka trygghetsboende?
Du som fyllt 65 år och är folkbokförd i Alingsås
kommun tillhör den grupp som kan erbjudas
trygghetsboende.

