Luleå den 5 juni 2020

Till hyresgäster i alla våra trygghetsboenden

Sommaraktiviteter, nya trivselvärdar och kick-off inför hösten

Kära hyresgäst,
Med anledning av Coronapandemins fortsatta grepp över Sverige och världen har
Lulebo beslutat att förlänga de åtgärder som vi hittills har vidtagit under hela
sommaren, fram till den 1 september.
Corona-anpassade sommaraktiviteter på trygghetsboenden
Trivselvärdarna har ändå skapat ett par aktiviteter som kommer att genomföras på
våra trygghetsboenden fr o m vecka 24 och framåt under sommaren. Det handlar både
om aktiviteter som våra trivselvärdar deltar i och om aktiviteter som hyresgästerna i
trygghetsboendena utför själva och på egen hand. Vi längtar tills vi kan komma igång
med vanliga gruppaktiviteter men vi är naturligtvis fortsatt rädda om er hyresgäster.
Alla sommarens musikarrangemang och trivselaktiviteter kommer därför att vara
utformade för att kunna genomföras i enlighet med myndigheternas riktlinjer.
I anslutning till detta brev får du en översiktlig presentation av de aktiviteter som i
dagsläget är planerade för sommaren. Information om alla aktiviteter och om gästande
musikartister kommer också att finnas på anslagstavlan i varje trygghetsboende, precis
som vanligt!
Presentation av Lulebos trivselvärdar
Tillsammans med detta brev får du också en personlig hälsning och information om
kontaktuppgifter från var och en av våra trivselvärdar. Vi kommer också att sätta upp
information om kontaktuppgifter och när trivselvärdarna kommer att vara
sommarlediga på varje trygghetsboende. Längre fram i höst, när vi äntligen kan sätta
igång med dagliga aktiviteter på alla trygghetsboenden, kommer kontaktuppgifterna
att kompletteras med tydliga uppgifter om när trivselvärdarna är närvarande och
tillgängliga på varje trygghetsboende. Då blir det riktigt enkelt för dig som hyresgäst
att ta kontakt med dem!
Kick-off inför hösten 2020
Ingen vet hur det blir med Corona och om vi kommer att kunna återgå till en mer
normal tillvaro under hösten eller inte, men vi hoppas verkligen att det ska bli bättre!
Under augusti kan vi förhoppningsvis höra av oss med en inbjudan till en kick-off inför
hösten och de aktiviteter som vi vill bjuda er på. Håll utkik efter detta!

Ha en riktigt fin sommar - ta hand om er och var rädda om varandra!
Med vänlig hälsning
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