Målsättningen med Samvaron är att skapa en naturlig samlingspunkt med olika aktiviteter, ge förutsättning för att kunna
må bra och ha roligt tillsammans med andra samt ge anhörigstöd och erbjuda väntjänster. Verksamheten bedrivs med
hjälp av organisationer, föreningar och frivilliga/volontärer.
Samvaron Öjebyn: Öjagården, Öjagatan 42, 072-225 03 64
Samvaron Hortlax: Hortlaxgården, Cedervägen 3, 072-225 03 57

Utbud av offentlig service i Hortlax och Öjebyn:
•
•
•
•

Vårdcentral
Folktandvård
Apotek
Äldreboende

•
•
•
•

Skola, fritids och förskolor
Sim- och sporthall
Bibliotek
Kyrka och församlingslokal

Vill du veta mer om framtidens äldreomsorg i Piteå
Välkommen att ringa 0911-69 60 00
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Samvaron finns både i Hortlax och Öjebyn
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www.pitea.se/framtidensaldreomsorg

Tryggt och trivsamt

Trygghetsboende

för dig som fyllt 75

Framtidens äldreomsorg
Piteå kommun har avsatt ett antal lägenheter specifikt för
personer som är 75 år och äldre. 51 lägenheter finns i
Öjebyn på Öjagatan 42 A och 11 lägenheter finns i Hortlax
på Cedervägen 3B.
Trygghetsboende Hortlax
Trygghetsboende Öjebyn

Är du intresserad och vill veta mer?
Pitebo är hyresvärd
• För att kunna hyra en lägenhetet i trygghetsboende ska
man vara registrerad i Pitebos kö.
Är du inte redan det är du välkommen att kontakta Pitebo via
www.pitebo.se eller tel 0911-22 66 00.
Lägenhetsvisning
• Bovärdarna visar lägenheterna
Hortlax, Ulf Knutsson, 0911-69 65 42
Öjebyn, Anders Söder, 0911-69 65 47
Felanmälan
• Om något går sönder sker felanmälan via Piteå kommuns
webbplats. Det går också bra att ringa bovärden.

Skisser producerade av Karin Gedeborg, Monarken

Vad innebär trygghetsboende?
75 år och äldre
Den som skriver under hyresavtalet ska vara minst 75 år
och det är kötiden hos bostadsbolaget Pitebo som avgör
vem som får hyra lägenhet.
Tillgång till gemensamhetslokal
Samtliga hyresgäster i trygghetsboendet har närhet till
en gemensamhetslokal med Samvaroverksamhet som är
bemannad vissa tider på vardagarna.
Utöver detta fungerar bostäderna precis som vanliga lägenheter.
• El, värme och vatten ingår i hyran.
• Tvättstuga finns på övre plan i Hortlax och
två på varje plan i Öjebyn.
• Hiss finns i båda byggnaderna.

Motorvärmare
• Motorvärmarplats kan hyras och finns intill byggnaden.
Bredband
• Tillgång till bredband finns och det är hyresgästen
som själv kontaktar leverantören och tecknar abonnemang.
TV
• Önskar man kanaler utöver de markbundna utbudet
krävs en digital TV-box.

Behöver du hemtjänst?
Trygghetstelefon, matservice, städning, tvätt, inköp och personlig
omvårdnad kan du ansöka om hos äldreomsorgen:
• Hortlax, tel 0911-69 61 63
• Öjebyn, tel 0911-69 68 62
Se telefonlista på nästa sida

