Enkelt och tryggt hemma - Du behövs!
Vi söker dig som vill vara med på resan in i framtiden genom projektet ”Enkelt och tryggt hemma”.
Att hemmets lugna vrå är en trygg plats är för många en självklarhet och idag finns en mängd olika tillbehör
som ökar säkerhet och trygghet i hemmiljön. Brandlarm är en självklarhet, men vi ser även timers på spisar
och kaffebryggare, larm till huset och självgående gräsklippare som underlättar vardagen för många. Vissa
tjänster som till exempel post och bank vill att vi använder digitala tjänster och vi kan numer handla både
kläder och dagligvaror på nätet.
Den tekniska och den digitala utvecklingen går fort och har blivit ett naturligt steg in i framtiden. Ibland kan
det vara svårt att veta vad och hur den kan användas så att den på ett enkelt och nära sätt ökar tryggheten.
Som äldre kan det ge möjlighet att att bo kvar i det egna hemmet. Den andel av befolkningen som känner
utanförskap i att använda digitala hjälpmedel och tjänster är allt för stor och i många fall äldre. Väldigt
många önskar att bo kvar i sitt nuvarande hem, klara sig själv samtidigt som man känner sig trygg.
Linköpings kommun har startat ett projekt där de i samverkan med större företag, bostadsbolag samt
Tekniska verken arbetar med att hitta enkla lösningar som ökar tryggheten i hemmiljön. Vi har nu fått
möjligheten att delta och därmed har vi chans att påverka vilka produkter och tjänster som kan underlätta
och öka tryggheten i det egna hemmet. Kan till exempel en smart toalett larma om den inte blir spolad på
ett dygn eller en klocka ge signal om man ramlar? Redan nu finns en mängd möjligheter!
Vi söker nu cirka 10 personer eller hushåll hushåll som vill upplåta sina hem till att bli testmiljöer och bidra
och eventuellt delta med sin erfarenhet och utlåtande under projekttiden.
Är du/ni intresserad kontakta oss via e-post:
Emina Kalkan emina.kalkan@kinda.se
Eva Hulth eva.hulth@kinda.se
eller på telefon genom växeln 0494-190 00.

Tveka inte – du behövs!
Kinda kommun Stora Torget 5, Box 1, 590 40 Kisa, 0494-190 00, kinda@kinda.se
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