
Trygghetsringningen

Veterankedjans styrelse. Sittande (från vänster till höger): Arne Borell, Berit Westergren (ordf.),
Gösta Lindeberg. Stående: Eric Eriksson, Lars Israelsson, Lilian Rendle och Ingrid Pellkvist.
Frånvarande: Reina Eriksson.

En tjänst för dig som är ensamboende
Veterankedjan i Huddinge erbjuder alla ensamboende pensionärer i kommunen en tryggare
tillvaro genom Trygghetsringningen. Det är en kostnadsfri tjänst som vi erbjuder året runt! Målet
är att ingen ska behöva bli liggande ensam hemma sjuk eller skadad utan att få hjälp.

Så här fungerar det
De som har anmält sig till Trygghetsringningen ska före klockan 12 varje dag i veckan ringa till
vår telefonsvarare. Veterankedjan lyssnar sedan av alla inkomna meddelanden och prickar av
dem mot listan med alla anmälda. Om någon på listan har missat att lämna ett meddelande ringer
vi upp för att undersöka varför. Får vi då inget svar ringer vi till någon av pensionärens
kontaktpersoner som gör ett kontrollbesök. Om det behövs larmar Veterankedjan vidare.

Vill du eller någon du känner använda dig av vår tjänst?
För många äldre – och inte minst för deras anhöriga – kan trygghetsringningen bidra till att öka
tryggheten i tillvaron. Någon tar varje dag reda på att du, eller den du känner, har det bra. Även
de som har ett trygghetslarm kan ha stor nytta av Trygghetsringningen. Vi blir en automatisk
larmfunktion i situationer då man inte klarar av att använda sitt larm eller en telefon.
Vill du veta mer eller anmäla dig till Trygghetsringningen är du välkommen att ringa till någon
av oss i Veterankedjan. Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du längre ner på den här sidan. Det
behövs inget medlemskap i någon pensionärsförening för att få vara med.



Vi i Veterankedjan
Trygghetsringningen drivs ideellt av Veterankedjan som består av medlemmar från
pensionärsorganisationerna SPF Orlången och PRO Segeltorp. Vi har sedan starten i mars 2003
hjälpt flera personer som blivit sjuka i hemmet och inte kunnat meddela sig med omvärlden.
Ett sextiotal pensionärer medverkar i telefonbevakningen. Vi arbetar parvis en vecka i taget
enligt en överenskommen jourlista. Pensionärsorganisationerna ansvarar tillsammans för all
administration. Huddinge kommun och Röda Korset stöder verksamheten.

Vill du hjälpa oss?
Vi behöver även fler medhjälpare för telefonbevakningen. Vill du göra en social och
medmänsklig insats som varken är svår eller betungande? Hör av dig – det är en intressant
uppgift! Ring i första hand Gösta Lindeberg eller till någon av de andra i styrelsen.

Veterankedjans styrelse
Ordförande
Berit Westergren (SPF),
Telefon 08-740 08 06

Gösta Lindeberg (SPF)
Telefon 08-642 95 07

Reina Eriksson (SPF)
Telefon 08-97 25 60

Lars Israelsson (SPF)
Telefon 08-774 88 77

Arne Borell (PRO)
Telefon 08-646 66 10

Ingrid Pellkvist (PRO)
Telefon 08-97 63 82

Eric Eriksson (SPF)
Telefon 08-97 25 60

Lilian Rendle (PRO)
Telefon 08-711 67 68


