Luleå den 6 maj 2020

Till hyresgäster i alla våra trygghetsboenden

Förlängt uppehåll, nya trivselvärdar och andra kontaktvägar

Kära hyresgäst,
Fortfarande 1,5 månad efter att vi på Lulebo meddelade att alla trivselvärdsaktiviteter ställts in är Corona-viruset tyvärr högst aktuellt. Av fortsatt
omsorg om er +65-hyresgäster har vi därför beslutat att förlänga aktivitetsuppehållet under hela maj månad. När vi kan börja räkna med varmare dagar
hoppas vi kunna arrangera åtminstone en del utomhusaktiviteter för mindre
grupper – mer information om detta kommer längre fram!
Musikfestivalen som skulle bli vårens utflykt är inställd
Som tidigare informerats skulle våren 2020 ha avslutats med en gemensam
utflykt för alla hyresgäster i alla Lulebos trygghetsboenden. Arrangören har
nu meddelat att musikfestivalen som vi skulle ha gästat den 26/6 är inställd.
Det känns förstås väldigt tråkigt även om vi förstår att det är helt nödvändigt.
Lulebos och era nya trivselvärdar börjar sina anställningar den 11/5
Rekryteringen av tre nya medarbetare är färdig och Lulebos och era nya
trivselvärdar gör sin första dag på jobbet på måndag den 11 maj 2020!
De tre trivselvärdar som tillsammans ska tillhandahålla Lulebos trivselvärdsfunktion på Bergnäsets, Mjölkuddens, Punktvägens och Rödkallens
trygghetsboenden i Luleå är:
•
•
•

Katarina Borgström – som ni känner sedan tidigare
Mattias Johansson – som ersätter Catarina Öström
Tira Blixt – som ersätter Eva-Maria Wiggefors

Den trivselvärd som i första hand kommer att arbeta på Råneälvens
trygghetsboende är:
•

Anette Tjäder Löfgren.

En närmare presentation av dem allihopa kommer snart! På måndag den 11
maj startar en gemensam introduktion som bland annat inkluderar besök och
visning av alla trygghetsboenden. Då kan det hända att ni också ses!

Fortsättning på nästa sida >>
LULEBO AB

Köpmangatan 27

972 33 Luleå

Tel 0920-23 67 00

www.lulebo.se

Kontaktpersoner inom Lulebo
•

En trivselvärd finns tillgänglig för hyresgäster som har funderingar eller
bara vill prata:
Katarina Borgström nås måndag-fredag kl 08.00-17.00 på:
telefon:
e-post:

0920-23 67 09
katarina.borgstrom@lulebo.se

•

Felanmälan gör du som vanligt per telefon 0920-23 67 40,
måndag-fredag kl 08.00-17.00.

•

Kundcenter svarar på frågor om kontrakt, nycklar, lokaler m m.
Ring dem på 0920-23 67 30, måndag-fredag kl 08.00-11.00.

•

Du är också välkommen att kontakta Eva Holmberg som ansvarar för
Lulebos trivselvärdsfunktion på:
telefon:
e-post:

0920-23 67 49
eva.holmberg@lulebo.se

Ta nu hand om er och var rädda om varandra!
Med vänlig hälsning
Eva Holmberg
Marknads- och kommunikationschef
Lulebo AB
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