Luleå den 23 april 2020

Till alla hyresgäster på Mjölkuddens trygghetsboende

Rädsla för smittspridning på trygghetsboenden
Ett trygghetsboende är inget vård-/serviceboende utan ett vanligt hyreshus med vanliga
hyreslägenheter där bara en viss kategori av hyresgäster bor. Det är en boendeform som
erbjuder hög boendekvalitet, närhet till service samt social gemenskap och samvaro.
Den sociala kontakten och gemenskapen är den största delen av tryggheten
Den allra viktigaste ingrediensen i den trygghet som trygghetsboendet kan erbjuda är
hyresgästerna själva. Tanken är att en lugnare boendemiljö, med grannar som liknar en
själv, till exempel med avseende på ålder, livsstil och intressen, och med möjlighet till
social gemenskap och samvaro ska bidra till en ökad trygghetskänsla. I slutänden är det
alltså hyresgästerna själva som avgör hur trygg man kan känna sig.
Coronapandemin – hantera eller ignorera?
Luleå, Norrbotten, Sverige och hela världen upplever just nu en pandemi av aldrig skådat
slag. Det enda som kan bromsa smittspridningen och skydda människorna är kloka och
hänsynsfulla handlingar från alla medborgare.
Det har tyvärr kommit till vår kännedom att ett flertal hyresgäster på Mjölkuddens
trygghetsboende inte respekterar och efterlever vare sig rekommendationer från myndigheter, Luleå kommun och Region Norrbotten eller de uppmaningar och vädjan som kommit
via Lulebo om att visa hänsyn. Vi får dagligen samtal och störningsrapporter där ett flertal
hyresgäster, oberoende av varandra, rapporterar om olämpliga folksamlingar och om den
oro som nu snabbt sprids på trygghetsboendet på grund av dessa folksamlingar.
Lulebo har som hyresvärd ingen möjlighet att förhindra hyresgäster från felaktiga
beteenden men vi vill verkligen, ännu en gång, vädja till dig som hyresgäst att tänka efter
och att göra kloka, hänsynsfulla val av beteenden. Både för din egen och för andras skull.

Det är ju DU som är de andra hyresgästernas trygghet.
Om du har frågor eller synpunkter på detta är du varmt välkommen att kontakta oss!
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