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Att kunna bo kvar,  
eller är det dags att byta bostad?

SIMRISHAMNS KOMMUN på Österlen är en del av Öresundsregionen. Kommunen är stor med 
skånska mått mätt; som mest 45 km från norr till söder och 15 km från öster till väster. Ungefär 
hälften av ytan är odlad åkermark och resten skogs- och ängsmarker. Den 60 km långa kust-
remsan består omväxlande av milslånga sandstränder och klippig kust. I kommunen finns sju 
hamnar och flera genuina fiskelägen. Av 19 500 invånare bor cirka 6 000 i staden Simris hamn. 
Näringslivet utgörs av många småföretagare, framför allt inom jordbruk, fruktodling, fiske och 
besöksnäring/turism. Större företag finns inom livsmedel, möbler, plast och trädgård. I kom-
munen finns många små och medelstora orter. De attraktiva omgivningarna, det rika kulturlivet 
och de många fritidshusen gör att kommunens befolkning ökar väsentligt sommartid. Här finns 
plats för fler! Simrishamn – en plats för livet.

Att kunna bo kvar, 
eller är det dags att 

byta bostad?

Socialförvaltningen informerar

Broschyren är framtagen för projektet:  
”Förebyggande hembesök i Simrishamns kommun”  
i samarbete med kommunerna Ystad, Tomelilla och Skurup.

Birgitta Halses 
leg arbetsterapeut
tfn 0414-81 91 93
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Att kunna bo kvar i sin nuvarande bostad och leva ett själv 
ständigt liv är något vi alla strävar efter, oavsett ålder och  
eventuella funktionsbegränsningar.
Du kan själv påverka din situation genom att fundera på hur
ditt boende ser ut och vilka förändringar som kanske behöver
göras inför framtiden.
Behöver du flytta är det kanske värt att fundera lite extra
innan du tar det avgörande steget. Här får du lite tips som kan
hjälpa dig om du behöver byta bostad.

Bostaden 
Tänk igenom så att:

• bostaden är på ett plan, till exempel ej etagelägenhet
• bostaden har en bra planlösning och är lättstädad
• trösklarna är låga eller borttagna
• dörröppningarna är breda
• det finns fria arbetsytor i köket så att man kan sitta  

och diska/baka/förbereda mat osv
• badrummet är rymligt
• duschplats är att föredra framför badkar
• där finns gott om utrymme i sovrummet om man  

behöver få plats med hjälpmedel
• balkongen går att komma ut på även vid en funktions- 

nedsättning
• bostadens ytterdörr har ett tittöga

Yttre bostadsmiljön
Du bör tänka på att:

• hissen går ner till entré/markplan och inte stannar emellan
• våningsplanen. Det är bra om hissen är rymlig och går  

till förråd, tvättstugan, vind m.m
• tvättstugan är lättillgänglig, att tvättmaskin och torktum- 

lare står bra placerade och att tvättlinorna hänger så att  
du kan nå upp

• soprummet är lättillgängligt och i närheten av din bostad
• dörrar till entré, tvättstuga och soprum är lätta att öppna
• belysningen i trappuppgången är god och 

att det finns ledstänger i trapporna
• porttelefon (om det fi nns) är lätt att an-

vända, att du når till manöverpanelen

Övrig yttermiljö
• Finns det affär, post/bank, vårdcentral, apotek, lunchställe 

eller annan service i närområdet? Om inte, är sådan  
service lätt att nå med allmänna kommunikationsmedel?

• Mötesplatser som bibliotek, träffpunkter, café med mera?
• Hur ser de allmänna kommunikationerna ut?
• Närhet/gångavstånd till hållplats?
• Bra gångstråk?
• Bänkar att sitta på om du skulle behöva vila?
• Känner du dig trygg i omgivningen?
• Bra belysning på kvällstid?
• Finns besöksparkering?

 

Lev livet med omsorg


