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Till våra hyresgäster på 
Trygghetsboendet 

 
 

INFORMATION NUMMER 2 
Vi förstår att det är många frågor som uppkommer vid ett sådant här projekt. 
Därför kommer vi ta kontakt med några av er boende via telefon där ni har tid att ställa frågor och vi kan i 
lugn och ro berätta mer om projektet och vilka mervärden det kan ge till dig som hyresgäst. 
För det är faktiskt hela syftet med projektet – att ni som hyresgäster ska ha möjlighet att testa teknik som ni 
kanske aldrig gjort annars och som kan förbättra boendekvalitén.  
 
Teknik kan vara läskigt. Men vi hoppas att ni ser detta som en möjlighet att få möjliggöra idéer och testa 
saker som man kanske inte fått möjlighet att göra annars. Och tänk på, tekniken kommer alltid vara ett 
komplement till den personliga omsorgen och mänskliga mötet.   
 
Vad händer sen? 
Vi vill ge alla möjlighet att vara delaktiga i projektet.  
Tekniken kommer senare att delas upp i flera områden så som digitala hjälpmedel, välfärdsteknik, 
trygghetsskapande teknik eller teknik som kan vara mervärdesskapande.  
 
Kontakta Borådet eller Linda om du vill veta mer, det finns även några lästips du kan ta del av i egen takt. 
 
Just nu undersöker vi ett eventuellt samarbete med vårdcentralen som kan leda till att man  
kan prova på läkarbesök på distans. 
 
Vart kommer vi vara? 
När det är dags att testa tekniken på riktigt kommer vi använda olika lokaler som finns i Trygghetboendet 
som till exempel övernattningslägenheten. Allt kommer vara Corona anpassat. Viktigt att poängtera är att 
tekniken inte kommer vara skrymmande och aktiviteterna kommer endast att ske under dagtid.  
 
Är övernattningslägenheten uthyrd kommer ingen aktivitet att ske där. 
 
Vad händer under februari och mars? 
 - Kungsbacka Posten gjorde ett reportage om projektet förra fredagen. 
    Troligtvis publiceras det i nästa vecka.  
 
- Teknik kommer installeras så vi kan använda surfplattor  
   och ha distansmöten med er. 
 
- Ny aktivitet – Teknikcafé. Inom några veckor har vi som ambition att starta 
   ett teknikcafé för er som är intresserade. Mer information kommer.  
 
- Nästa möte som avser projektet är planerat till 24/3.  
   Borådet deltar och temat kommer vara utformning av boende för seniorer. 
 
Har du frågor? 
Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss. 
 
Linda Mardöll      Trygghetsvärd Eksta, projektledare boende, 0300-356 00 
Jonas Enebrand,    Konsult Jonas Enebrand AB, projektledare teknik, 070-526 85 67 
 

Vem är Tim?  
Vänd på bladet så får  

du veta mer! 

Trygghetsboende 
med digitalt stöd 

Hej! 
Det är jag som är Tim! 

mailto:info@eksta.se
http://www.eksta.se/
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Jag heter Tim och jag kommer vara med er under hela projektet.  
 
Jag är utlånad från kommunalförbundet i Västra Götaland och har varit med i flera olika projekt för att 
symbolisera invånaren i digitaliseringsarbetet i den offentliga sektorn. I projekt jobbar man ofta med att ta 
fram personas för att få fram den typiska användaren för projektet. Jag är en fiktiv karaktär som har som mål 
att visualisera olika delar av projektet för er. 
 
Det finns en film om mig som ni kan titta på, ni finner den på länken nedan. 
Jag är från Oslo och pratar därför norska men filmen är textad.  
 
Vill ni veta mer om mig och min bakgrund kan ni gå in på länken nedan. 
https://www.vastkom.se/tim 
 
 
Vi ses!  
 
Tim 
 
Förstudien kommer att pågå tom augusti 2020. Mer information se: 
https://www.eksta.se/om-eksta/projekt/trygghetsboende-med-digitalt-std/ 
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