Informationsblad om trivselvärdserbjudande vid vårt trygghetsboende
Välkommen till vårt trygghetsboende vid Södra Drottninggatan 6 och Kyrkogatan 8 i Vännäs.
Vi som hyresvärd har ett samarbete med Vännäs kommuns omsorgsförvaltning vilket
utmynnat till att vi erbjuder Er alla en möjlighet till att nyttja vår trivselvärd mot en avgift om
325 kronor i månaden. Ni har rätt att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid i
det fall Ni skulle ångra Er.
Trivselvärden är initialt deltidsanställd om två timmar per dag under vardagar med undantag
för semester. I takt med att Ni blir fler hyresgäster som nyttjar vårt trivselvärdserbjudande är
vår ambition att succesivt öka anställningsgraden för att tillmötesgå Era behov.
Trivselvärdens uppgifter
Trivselvärdens huvudsakliga uppgifter är att sprida glädje för att Ni ska trivas med Ert
boende. Vår gemensamma ambition är att trivselvärden jobbar för att, utifrån varje enskild
individs behov, säkerställa att man får den sociala närhet som man behöver utifrån det
skede man är i livet.
Trivselvärden anordnar givetvis även olika aktiviteter och utflykter efter Era önskemål.
Trivselvärden kan exempelvis anordna gemensamma bokningar i form av hårklippningar,
fotvård, bingo, tv-kvällar eller varför inte utflykter till IKEA eller till Slöjdarnas hus.
Trivselvärden kan även nyttjas som kontaktperson för anhöriga som bor på annan ort och vill
komma i kontakt med en utomstående för att försäkra sig att allt är bra med sin närstående.
Övriga förmåner i trivselvärdserbjudandet
Förutom tillgång till trivselvärden så har Ni kostnadsfritt möjlighet att boka ett möblerat
övernattningsrum för Era gäster som även innehar dusch och toalett.
Ni har även möjlighet att kostnadsfritt få nyttja våra källarutrymmen för exempelvis
snickarbod, symöte eller liknande aktiviteter.
I det fall Ni vill nyttja våra RUT-tjänster för städning av Er lägenhet så har Ni även 10%
trivselvärdsrabatt på vårt ordinarie timpris.
I det fall Ni är i behov till mer förrådsutrymmen har Ni även 15 % trivselvärdsrabatt på våra
extra förrådshyror.

