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 Vi önskar vanlig lägenhet i Dalstorp. 

 Vi önskar vanlig lägenhet i Dalstorp. 

 Bygg seniorbostäder i Dalstorp, här händer inget! Vi äldre, som vill bo 

kvar på orten ochvill sälja vårt hus, har inga lägeneter att flytta till, bygg 

OMG. 

 Bygg omg. Lägenheter i Dalstorp, annars flyttar vi till Ulricehamn, finns 

flera som redan gjort det, eftersom i Dalstorp inte finns några lägenheter 

att flytta till. 

 Borde bygga mer äldreboende i Dalstorp. 

 Borde bygga mer äldreboende i Dalstorp. 

 Önskemål om fler små enkla lägenheter i markplan centralt + sjönära. Vill 

bo kvar i Dalstorp. Alt. 2 ej aktuellt då går flytten till Ulricehamn. 

 Har inga synpunkter nu. Nr. 2 kan vara Ulricehamn. 

 Har skrämmande erfarenhet, hur en 90 åring blivit förflyttad mellan 

boende i Tranemo kommun. 

 Anpassade lägenheter till pensionärer! Eller mellanboende lägenheter 

från när man flyttar från huset! OBS. Dett är akut i Dalstorp. 

 Att de äldre som vill får plats på ett äldreboende, några är ensamma, 

träffar kanske bara hemtjänsten (om de har några) några få minuter, 

några vill ha tid att sitta och prata. 

 Bygg nytt mellanboende i Dalstorp och låt de som bor på Radhusvägen 

och behöver hjälp flera gånger om dagen flytta dit. Så kan vi flytta till 

Radhusvägen om vi inte kan bo kvar i huset. 

 Önskar vid behov hemtjänst i egen bostad (villa) i Dalstorp. 

 Gärna fler pensionärsbostäder / lägenheter i Dalstorp. 

 Fler pesionärsanpassade lägenheter i Dalstorp. 

 Till alla styrande i kommunen , gäller alla partier. Öka på anslagen till 

äldrevården och inte skära ner som nu är fallet, utöka med fler platser. 

 Jag har tidigare hyrt bostad från olika privata hyresvärdar och fick flytta 

in till Radhusvägen 24 i Dalstorp. Konkret: Som att flytta från helvetet till 

himmelriket allt är helt underbart och fina grannar o.s.v. 

 



 Se till att sunt förnuft råder vid biståndsbedömning! Låt inte personer 

över 90 år sitta ensamma ute i stugorna, när det finns platser på 

serviceenheterna. Granska kalkylerna över kostnad för hemtjänst 

kostnad boende. 

 Låt inte avdelningar stå tomma på servicehusen, utan låt de äldre flytta 

in när de vill ha tillsyn och trygghet. 

 Önskar bo kvar i Dalstorp. 

 Att få komma till Hjälmå. 

 Är bra med seniorboende dit man kan flytta när man inte klarar hus och 

trädgård, gärna 2:or och 3.or lägenheter med tillgång till samlingssal när 

man vill ha nära och kära på kalas. Och nära till ICA, distriktsköterska, 

bank m.m. Tack. 

 Vill ha seniorboende med tillgång till samlingshus nära äldreboende och 

affär, bank, distriktsköterska m.m. 

 Att kommunen får tummarna ur baken med planarbetet så att det kan 

byggas mellanboende i Dalstorp. 

 Jag kan tänka mej att flytta till annan ort om jag har behov av 

äldreomsorg, om barnen så önskar. 

 Jag kan tänka mej att flytta till annan ort, om jag har behov av äldrevård. 

Ev. närmare de yngre i familjens medlemmar, om dessa så önskar. 

 Bygg i Dalstorp för oss pensionärer. 

 Bygg i Dalstorp för oss pensionärer. 

 Mer boendeformer i Dalstorp. 

 Fler mindre lägenheter. 

 Fler allt. av mindre lägenheter. 
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 Inte nöjd med städningen. 

 Inget behov fn. 

 Önskemål om att komma till ett boende, den dagen jag själv anser att jag 

behöver. Bevara terapin. 

 Håll terapin vid liv, viktigt med aktiviteter. 



 Bygg nya lägenheter vid Radhusvägen i Dalstorp. Bygg ut Hjälmå. Tvinga 

oss inte att flytta. För många med mig blir det Ulricehamn i så fall. 

 Bygg mer lägenheter i Dalstorp. 

 Fler särskilda bostäder för dementa. 

 Time Care skall ej vara i vården. Gamla och sjuka handikappade är inte 

några robotar som man kan sköta efter tid med klocka, t.ex. hjälp upp till 

toa, påklädning, tvätta sig m.m. Toalettbesök kan ej göras på kommando. 

F.D. Sjukvårdsansälld. 

 Viktigt med möjliga transporter mellan orterna. 

 För bra vård : Tid + kontunitet är nödvändigt. 

 Det beror helt på Tranemo kommun beslutar för framtiden. Blir 

resurserna nerbudgeterade kanske kommer jag att flytta till annan 

kommun. 

 Jag är skriven i Dalstorp, men bor utomlands, varför detta inte är aktuellt 

för mig. 

Det beror helt på Tranemo kommun beslutar för framtiden. Blir resurserna 

nerbudgeterade kanske kommer jag att flytta till annan kommun. 


