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Trygghetsboende
Ett trygghetsboende är ett ordinärt
boende där du kan bo så länge du
själv vill eller kan. Det är inte ett
vårdboende utan ett boende med
utökad service som trygghetsvärd
och gemensamma utrymmen.
Du som har fyllt 65 år kan ställa dig i kö för ett
trygghetsboende i Helsingborg. Tillträde till en
trygghetslägenhet ges från det år då en i hushållet fyller 70 år. I ett trygghetsboende bor du
och sköter dig själv precis som i en vanlig lägenhet,
med allt vad det innebär från disk, städ och tvätt till
att bjuda hem vänner. Du som redan har hemservice eller andra tjänster kan förflytta dem
till trygghetsboendet.

Trygghetsvärden är ett stöd
Alla trygghetsboenden har en trygghetsvärd. Trygghetsvärden ansvarar för det sociala innehållet och
skapar en vi-känsla i boendet. Trygghetsboendena
erbjuder även gemensamma utrymmen för dig som
hyresgäst. Genom att delta i husets aktiviteter eller
utnyttja de gemensamma utrymmena har du
möjlighet att träffa de andra som bor i huset.
Du avgör själv hur mycket du vill delta i de
gemensamma aktiviteterna.
Trygghetsboenden kan se olika ut
I ett område kan alla lägenheter i ett hus vara
trygghetsboenden medan de i ett annat hus kan
vara placerade bland vanliga lägenheter. Hyrans
storlek och vad som ingår i den skiljer sig mellan
olika boenden.
På ett ställe har du tillgång till vinterträdgård och
gym medan förmiddags- och eftermiddagskaffe
ingår i ett annat. Trygghetsboendena drivs av
olika fastighetsägare och uppfyller särskilda krav
som Helsingborgs stad ställer på trygghetsvärd
och gemensamma utrymmen, eftersom staden
subventionerar den servicen.
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Så här gör du en intresseanmälan till Bikupan,
Haga, Närlunda Park och Ängholmen:
Du kan göra en intresseanmälan till ett eller flera
trygghetsboenden som drivs av Fastighets AB
Tornet, Haga Bostäder AB, Norlandia och Rikshem.
Intresseanmälan kan du göra från den dagen du
fyller 65 år. Hyresvärden kontaktar dig när du är
aktuell för en lägenhet. Blankett eller länk till
e-tjänst hittar du på:
www.helsingborg.se/trygghetsboende

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och
behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Så här ställer du dig i kö till Dalhemsvägen,
Grönkullagatan och Hebsackersgatan:
Du kan ställa dig i kö till trygghetsboenden som
drivs av Helsingborgshem via deras e-tjänst. I slutet
av registreringen kan du ange om du vill prenumerera på trygghetsboenden. Då får du automatiskt
information om när lediga lägenheter går att söka.
Du kan också ställa dig i kö via e-tjänst som du
hittar du på helsingborgshem.se eller skriva ut
en blankett till som du hittar på:
www.helsingborg.se/trygghetsboende
Kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon
042-10 50 00 om du behöver hjälp med
ansökan.

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och
behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Mer information:
Kontakta Helsingborg kontaktcenter,
telefon 042-10 50 00, så får du hjälp med
din ansökan. Om du vill kan du också chatta
med oss på www.helsingborg.se eller läsa på
www.helsingborg.se/trygghetsboende.

Bikupan

Bikupan ligger på Ringstorp och har
totalt 38 lägenheter. Lägenheterna
mellan 36 och 60 kvadratmeter stora.
De har parkettgolv, kök samt ett stort
handikappanpassat badrum med kakel
och handdukstork. Några lägenheter
har balkong. I källaren finns en stor
tvättstuga. Det finns även en hiss som
tar dig till alla våningar i huset. Alla
lägenheter har brandlarm som
direktkopplade till brandförsvaret.

Detta ingår:
• Trygghetsvärd fem dagar i veckan, klockan 07:00-16:00
• El, värme, vatten och kabel-tv
• Kaffeautomat dygnet runt

• Bibliotek och tv-rum

• Aktiviteter av olika slag

• Gemensamma uteplatser
• Boulebana
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Kontakt
Adress: Flogatan 12
254 54 Helsingborg
Telefon: 010-709 98 55

Hyra: från cirka 7 060 kronor i månaden. Tillkommer 81,25 kr/dag för lunch och eftermiddagskaffe från eget
kök. Hyresvärd: Rikshem

Dalhemsvägen
På Dalhem finns 61 trygghetsbostäder som
ligger insprängda i vanliga hyres-hus.
Lägenheterna är på två rum och kök. Det
finns även några lägenheter som är på tre
rum och kök. Lägen- heterna är
handikappanpassade, har kaklade
duschrum och balkong.
Detta ingår:
• Trygghetsvärd som är tillgänglig på
vardagarna
• Gemensamhetsutrymmen
• Aktiviteter av olika slag

Hyra: 5 400 - 7 150 kronor i månaden
Hyresvärd: AB Helsingborgshem

Kontakt
Adress: Dalhemsvägen 63-69
254 65 Helsingborg
Telefon: 042-20 80 59 eller 042-20 80 61

Sällbo Fredriksdal

SällBo är ett nytt koncept där äldre bor tillsammans med yngre och nyanlända. På
Fredriksdal finns 31 stycken lägenheter i
SällBo.

Varje lägenhet har två rum med kök och är
mellan 36 och 49 kvadratmeter stora. Det
finns 31 lägenheter som hyrs ut till personer
som är över 75 år gamla inom ramen av ett
trygghetsboende.

10 stycken lägenheter finns för uthyrning till personer i åldrarna 18 till 25 år och 10 stycken lägenheter hyrs ut till
nyanlända. Konceptet är ett test för att skapa möten över generationsgränser. Huset är tillgänglighetsanpassat.
Mer info finns på: www.helsingborgshem.se/byggprojekt/fredriksdal-sallbo.
Detta ingår:

• Flera olika gemensamhetsutrymmen
• Umgänge över generationsgränser
• Gemensamma aktiviteter
• Trygghets/aktivitetsvärd

Hyra: 4 650 - 5 410 kronor i månaden.
Hyresvärd: Helsingborgshem

Grönkullagatan

Trygghetsboendet på Drottninghög har 60
lägenheter. Du kan välja mellan lägenheter
som har ett eller två rum och kök. Lägenheterna är handikappanpassade och har
kaklade duschrum. De flesta har keramikhäll
med timer och spisvakt. Alla lägenheter har balkong. Det finns en tvättstuga
och en bastu i källarplan och hiss till alla
våningar.
Detta ingår:

• Trygghetsvärd som är tillgänglig
på vardagarna
• Gemensamhetsutrymmen
• Restaurang i närheten med lunchservering alla dagar
• Aktiviteter av olika slag
Hyra: 3 360 - 5 650 kronor i månaden
Hyresvärd: AB Helsingborgshem
Kontakt
Adress: Grönkullagatan 41
254 57 Helsingborg
Telefon: 042-20 80 61

Kontakt
Adress: Brigadgatan 4
254 56 Helsingborg
Telefon: 042-20 80 34
E-post: sonja.hakansson@helsingborgshem.se

Haga

Haga trygghetsboende ligger på Fredriksdal och har
totalt 18 lägenheter fördelade på två plan med hiss.
Lägenheterna är mellan 39 och 65 kvadratmeter
stora. De flesta lägenheterna har integrerat kök och
vardagsrum, balkong och egen entré mot gång eller
loftgång.
I källarplan finns tvättstuga, lokaler för fysiska
aktiviteter, TV-rum samt utrymme för hobbylokaler.
I vårt fina gårdshus finns reception, sällskapsrum
med matsalsdel och vinterträdgård.
Detta ingår:

• Samtliga lägenheter har genomgående ekparkett, diskmaskin, varmluftsugn, mikrovågsugn,
sprinkler samt stora badrum med kaklade väggar och förberett för tvättmaskin.
• Värdinna och fastighetsskötare tillgängliga vissa tider.
• Tillgång till våra gemensamma utrymmen.
• Aktiviteter efter säsong.

• Vacker trädgård med flera uteplatser och odlingslådor.

Hyra: 6 693 - 8 312 kronor för lägenheter för en person och 10 308 kronor för lägenheter för två personer.
Hyresvärd: Haga Bostäder

Övrigt: Vi serverar lunch måndag-fredag för den som vill, pris 55 kronor inklusive kaffe. Trygghetsboendet har
nära till busshållplats, ICA-affär, apotek, bageri, vårdcentral, hårfrisörska, bibliotek och restauranger. Vi välkomnar
även husdjur.
Kontakt
Adress: Minörgatan 6
254 61 Helsingborg
Telefon: 042-16 24 00
E-post: info@hagatrygghet.se
Hemsida: www.hagatrygghet.se

Hebsackersgatan

På Olympia finns 63 trygghetsbostäder som ligger insprängda i vanliga hyreshus. Lägenheterna är på två
rum och kök. Det finns även några lägenheter som är
på tre rum och kök. Lägenheterna är handikappanpassade, har kaklade duschrum och balkong.
Detta ingår:

• Trygghetsvärd som är tillgänglig på vardagarna
• Gemensamhetsutrymmen
• Aktiviteter av olika slag

• Restaurang i närheten med lunchservering på vardagarna
Hyra: 6 000 - 8 000 kronor i månaden
Hyresvärd: AB Helsingborgshem

Övrigt: I samma hus ligger Träffpunkt Sköldenborg där du kan delta i aktiviteter. Det finns bra bussförbindelser i
närheten.
Kontakt
Adress: Hebsackersgatan 2-20
254 37 Helsingborg
Telefon: 042-20 80 59, 042-20 80 61

Ängholmen

Ängholmen ligger i Rydebäck och har totalt 55
lägenheter. Lägenheterna är mellan 52 och 83
kvadratmeter stora. Samtliga lägenheter har en
balkong eller uteplats. Lägenheterna är välplanerade
med goda möbleringsmöjligheter. Alla rum har
parkettgolv. Badrummen är helkaklade och har
golvvärme. Tvättmaskin och torktumlare är
standard i samtliga lägenheter.
I entréplan finns en gemensamhetslokal, där det
anordnas aktiviteter. Trygghetsboendet har nära
till kommunikationer och vårdcentral, bibliotek,
affär med mera.
Detta ingår:

• Trygghetsvärd vissa tider

• Aktiviteter efter säsong och intresse
• Lunch till självkostnadspris

Hyra: från cirka 6 700 kronor i månaden Hyresvärd: Fastighets AB Tornet
Kontakt
Adress: Rydebäcks stationsgata 36, 38 och 40 257 34 Rydebäck
Telefon till trygghetsvärd: 0735-95 25 08

Närlunda Park
Välkommen till Närlunda Park, ett trivsamt
trygghetsboende med gemenskap, service och
trygghet. Vi erbjuder 51 fullutrustade lägenheter
med hög standard, generösa
gemensamhetsutrymmen och en trevlig utemiljö.
Vår välkomnande entré är utrustad med bekväma
sittgrupper och en öppen spis som inbjuder till
trevlig samvaro. Det finns en
övernattningslägenhet för uthyrning till anhöriga
och långväga gäster.
Detta ingår:

• Husfru tillgänglig dagtid alla dagar i veckan

• Restaurang med lunchservering alla dagar

• Generösa gemensamhetsutrymmen med sällskapsrum, bibliotek och biljard
• Trevlig utemiljö med gemensamma uteplatser och balkonger
• Gemensamma balkonger och uteplatser

Hyra: från 10 200 kronor i månaden
Hyresvärd: Norlandia

Övrigt: Fastigheten är handikappanpassad. Det finns en hiss i direkt anslutning till ingången som tar dig till alla
våningar i huset.
Kontakt

Adress: Närlundavägen 30
252 75 Helsingborg

Telefon till husfru: 0733-48 01 35, 0702-43 18 21

