
  

Trygghetsboende – en vanlig lägenhet med möjlighet till gemenskap 
 
Till skillnad från ett äldreboende har ett trygghetsboende ingen egen personal 
utan liknar mer ett vanligt lägenhetsboende. Det görs heller ingen behovs-
bedömning för att få hyra en trygghetslägenhet men du ska ha uppnått en viss 
ålder. 
 
Lägenheterna i ett trygghetsboende är helt eller delvis tillgänglighetsanpassade. 
Till varje boende finns också en mötesplats knuten för gemensamma träffar och 
aktiviteter. Dessa träffpunkter drivs av Götene kommun, även personer som inte 
bor på trygghetsboendena är välkomna att delta i deras verksamhet.  
 
Trygghetslägenheterna som sådana är i övrigt som vilka hyreslägenheter som 
helst. Din lägenhet är din. Du sköter själv ditt eget hushåll och dina egna måltider 
men kan också köpa och äta din lunch tillsammans med andra på träffpunkten. 
Du deltar i övrigt i gemenskapen precis hur lite eller hur mycket som du själv 
önskar. Valet är helt och hållet ditt! Du som har behov av hemtjänst ansöker om 
detta hos kommunen. 
 
I Götene kommun finns fyra trygghetsboenden. Ett vardera i Källby, Lundsbrunn, 
Hällekis och Götene tätorter. Dessa hyrs ut som hyresrätter eller kooperativa 
hyresrätter och har några olika ägare och förvaltare men samtliga hyrs ut genom 
GöteneBostäders bostadskö.  
 
För att hyra en trygghetslägenhet i Källby, Lundsbrunn och Hällekis ska minst en 
person i hushållet ha fyllt 65 år. Motsvarande åldersgräns i Götene är 70 år.  
 
Läs mer på uppslaget i denna folder om de olika trygghetsboendena i Götene 
kommun.  
 

 
 
 
 

Kontakta oss om du är intresserad  
av att hyra trygghetsboende i Götene! 

 
 
 
 
  
 

       
 
 

Järnvägsgatan 6, 533 80 Götene │ Telefon 0511 – 38 62 08 
 

www.gotenebostader.se │ kundservice@gotenebostader.se 
  

 

 
Trygghetsboenden  
                                               i Götene  
  



 

Källby 
Välkommen till Källby, en tätort med ca 1 500 invånare. Med närheten till vårt 
stora innanhav Vänern finns stora möjligheter till bad, fiske och annat som hör sjö 
och vatten till. Det vackra Kinnekulle med många utflyktsmål gränsar till tätorten. 
Här kan vi erbjuda moderna trygghetslägenheter. Från Källby station går det 
dagligen avgångar med Kinnekulletåget både mot Göteborg och Stockholm. 
 
Källby, Fridebogården, Sjökvarnsvägen 23B 
Färdigställandeår: 2010 
Antal lägenheter: 14 st varav 
4 st 1 rok om 36,3 m2 
10 st 2 rok om 54,9 - 61,5 m2 
 
Lägenheter i 3 plan med hiss. I  
hyran ingår hushållsel och tv- 
kanaler från Telia, ”Grundutbud  
Lagom”. Fastigheten ägs av  
Götene Äldrehem. Boendet inne- 
bär medlemskap i en kooperativ  
hyresrätt. Medlemsavgiften är 100  
kr och betalas vid inflyttningen. 
 

Lundsbrunn 
Lundsbrunn är ett villasamhälle med ca 800 invånare. Orten är känd som kurort 
sedan lång tid tillbaka och här finns bland annat en 18-håls golfbana. Vi erbjuder 
trygghetslägenheter i radhus i en naturskön miljö med egen uteplats som du 
sköter själv. 
 
Lundsbrunn, Lundagården,  
Lundagårdsvägen 1 
Färdigställandeår: 1983 
Antal lägenheter: 20 st  
2 rok om 54,7 m2 
 
Lägenheter i markplan med egen  
uteplats. Möjlighet att ansluta sig 
till tv via bredband eller Boxer via 
antennuttag. Fastigheten ägs av  
Götene kommun.

Hällekis 
Hällekis ligger ca 15 km från Götene vid Vänerns kust och foten av Kinnekulle 
med många utflyktsmål.Från Hällekis station går det dagligen avgångar mot både 
Stockholm och Göteborg med Kinnekulletåget. Här kan vi erbjuda trygghets-
lägenheter i radhus med egen uteplats som du sköter själv. 
 
Hällekis, Backlyckevägen 4A-4B 
Färdigställandeår: 1984 
Antal lägenheter: 20 st  
2 rok om 54,7 m2 
 
Lägenheter i markplan med egen  
uteplats. I hyran ingår hushållsel  
och tv-kanaler från Boxer, Flex 8.  
Fastigheten ägs av Götene Äldre- 
hem. Boendet innebär medlem- 
skap i en kooperativ hyresrätt.  
Medlemsavgiften är 100 kr och  
betalas vid inflyttningen. 
 
 
 

Götene 
Götene är centralorten i Götene kommun och har omkring 6 000 invånare. 
Trygghetslägenheterna ligger mycket centralt med nära till butiker, bowlinghall, 
bank, vårdcentral, apotek och kommunal service. 
 
Götene, Heldesborg,  
Lidköpingsvägen 6 
Färdigställandeår: 2013 
Antal lägenheter: 21 st varav  
4 st 1 rok om 37,2 - 38,3 m2 
17 st 2 rok om 52,2 - 55,7 m2 
 
Lägenheter i 4 plan med hiss. IP- 
telefoni och tv-kanaler ”Grund- 
utbud Lagom” från Telia. Fastig- 
heten ägs av GöteneBostäder.  
 


