
Total 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90+

Anm.1 

Personer har 

avidenti-

fierats om 

kommentarer 

kan visa vem 

det är.2 Om 

personen vill 

bo på annan 

ort är   storlek 

på lägenhet ej 

bokfört. 

Nära backen, utanför 

centralorten m de faciliteter 

man har idag.  

55+boende.mindre hus. Vem vill 

bo i ÖF med Gubbhuset, Kumlins 

med skrotbilar, Varför inte satsa 

på Gysinge."Hjälp m 

inköp,utbildad 

personal,aktiviteter,underhållni

ng,dusch fler än ggn i 

veckan.Sällskapsdjur, 

grönområde, damm, bänkar, 

planteringar. Äta och fika tills. 

Gärna kunna beställa mat.  

Tillgång till liten verkstad med 

värme. Fot-hårvård, bli sedd, ha 

aktiviteter och utbildad 

personal. promenadavstånd till 

Mataffär, HC, bank

fast distriksköterska , 

garage och  likn Patron 

Uhrs. 2 äta lunch i 

restaurang eller träffpunkt. 

Tillgång till restaurang, 

städhjälp, busshållplats.  

nuvarande boende. Mindre 

hus."markplan, inga trappor 

eller hiss, klädkammare 

med hyllor, upphängning. 

Skjuts till affär, sköterska 

och läkare,egen elmätare 

till varje lgh. fast 

distriksköterska , garage 

och  likn Patron Uhrs.

Träffpunkt

Önskeboende med möjlighet 

till restaurang, sällskapsrum, 

kunna bo själv, men ändå ha 

tillgång till personal när det 

behövs. Tillgång till 

restaurang, 

städhjälp,seniorboende, nära 

affär, kollektiv-

trafik,hemtjänst, närhet 

livsmedel, måltider . Jag litar 

inte på äldrevården, jag lever 

ensam och tänker inte dö 

ensam. i Öf om det finns bra 

boende.Rimlig 

boendekostnad, 

kollektivtrafik till affär, sjuk- 

och tandvård. Inga trappor, 

fotvård, hårvård, HC, 

tandläkare,   affär. Möjlighet 

att köpa mat

hos mina barn, garage. 2 

trygghetslarm, för långa 

handläggningstider idag. 

Markplan, rundbana för 

rullstol och rullator. 

Allmänna 

kommunikationer, fria 

busskort, tandläkare, 

sjukvård,bilparkering. Jag 

litar inte på äldrevården, 

jag lever ensam och 

tänker inte dö ensam. 

Nära till affär, 

trygghetsboende

affär och 

buss

Är man 85 

år då får 

man bara 

hänga 

med i 

svängarna 

och ta 

dagen 

som den 

kommer!

städ och 

hand-lings-

hjälp
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 klädkammare med hyllor, 

upphängning. egen elmätare 

till varje lgh. seniorboende, 

nära affär, 

kollektivtrafik,hemtjänst 

närhet livsmedel, 

seniorboende

måltider 


