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 Tack 

 Spelar ingen roll för då vet jag ändå inte var. Skulle önska det fanns ett 

demensboende i Länghem. 

 Då nedmontering av Solbacken Länghem var beslut utan underlag. 

Solbacken i ursprunglig form var prisat som ett bra äldreboende. 

 Önskemål är att få Solbacken tillbaka i ursprungligt skick. 

 Att jag får den vård så som lagen säger, att åldras med respekt och 

värdighet. 

 Alla bekanta (gamla) finns i samma samhälle, så tänk på människans 

behov att umgås med sina bekanta. 

 Om man nu ska tänka på miljön är det ju klokt att kommunen (Politiker) 

tänker på anhöriga att de har oss i närheten. Mindre bilåkande !! 

 Har bara ett alternativ. Länghem. 

 Har bara ett alternativ. Länghem. 

 Återställ Solbacken i Länghem. 

 Återställ Solbacken i Länghem. 

 Då barnen inte bor i kommunen är det inte säkert att jag stannar kvar. 

Det beror på om jag blir ensam. Även barnens önskan om event. närhet. 

Stannar jag,  vill jag absolut vara i Länghem. Har ingen anknytning alls i 

de övriga samhällen. 

 Vill helst inte flytta från Länghem, där jag har många anhöriga. 

 Viktigt att få vara kvar i hembygden, dit vänner och bekanta har 

möjlighet att hälsa på. 

 Starta terapin igen. Det är ett behov för trivseln. Har arbetat i 

åldringsvården i 20 år.  

 Det var mycket trevligare förr! 

 Fler små lägenheter så de som vill bo kvar kan göra det i Länghem. 

 OBS! Mycket viktigt att prioritera att få bo kvar på hemorten. Där finns 

dina anhöriga och de flesta du känner ( som många är äldre och ej kan 

åka så långt ) De har då möjlighet att ”titta in” och ge dig ett socialt liv 

de sista åren!!! 

 Viktigt att prioritera att få bo kvar på hemorten. 

 Det är viktigt för mig att få vara kvar i Länghem. 



 Stoppa bygget av biblioteket, låt pengarana gå till äldrevården i stället. 

 Önskar får bo ihop som makar så långt som möjligt. Även en önskan att 

det blir ett demensboende i Länghem. 

 Att man återgår till bemanning nattetid på Solbacken Länghem. 

 Att det byggs fler lägenheter i markplan dit man kan flytta om man vill 

sälja villan. 
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 Vill bo kvar i närhet av släkt och vänner. 

 Vill bo kvar i närhet av släkt och vänner. 

 Att bo kvar i eget boende (villa) 

 Att bo kvar i eget boende (villa) 

 Byggs för lite i Länghem. 

 Utbyggnad av lägenheter så man kan välja egen lägenhet eller 

trygghetsboende. 

 Är det troligt,  om jag bor i Länghem att jag vill bo någon annanstans? 

 Få vård på hemorten till livets slut. 

 Jag vill bo kvar i Länghem eftersom det är lättare att hålla kontakten 

med släkt och vänner. 

 Se till att något blir gjort på Solbacken. Dåligt underhåll. 

 Önskar bo kvar hemma så länge jag kan klara mig själv. 

 Är kvar i mitt hem så länge det är möjligt helst livet ut. 

 Finns bara ett alternativ! Länghem. 

 I senast valrörelsen lovade alla partier att det ska finnas vård och 

omsorgsboende i Länghem. Jag hoppas och tror att detta blir verklighet, 

därför har jag inte fyllt i några tvåor. 

 Som pensionär har vi fått gratis busskort att åka på inom kommunen 

men hur skall vi kunna utnyttja det när så få bussar går in i Länghem? 

Alla har inte bil och de flesta skulle inte orka gå ut till 27.an för att 

hoppa på, särskilt inte om de är sjuka och måste till läkarstationen! 

 Vill bo där man är född och har sina nära och kära. 

 Jag tycker att ordet”Brukare” inom äldrevården i Tranemo kommun ska 

omedelbart ersättas av ett mer mänskligt ord, nämligen 



omsorgtagare.Kan inte de olika pensionärsföreningarna gå i spetsen för 

det. Jag har tyvärr inget andrahandsval. 

 Alla boendeformerna behöver finnas på samma ort, då kan man vid 

behov flytta mellan de olika boendena utan att flytta från orten. Man 

får behålla sitt sociala kontaktnät. Par behöver då inte få ofrivillig 

skillsmässa. Alla som är äldre har kanske inte körkort och bil, har av 

hälsoskäl slutat att köra. De allmänna kommunikationerna i kommunen 

är inte bra och då är det svårt att ta sig till en annan ort för att besöka 

sin andra hälft.  

 Korttidsboende / växelvård fanns på Solbacken, när Solbacken var 

särskilt boende, oavsett var personalen jobbar har man kompetensen. 
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 Eftersom jag flyttar så är det inte relevant att fylla i blanketten. 

 Svårt att helt veta hur det blir , som nu läget är som ovan önskat. 

 Eftersom jag är starkt överkänslig mot elektriska och magnetiska (sedan 

1984) kan jag inte vistas  i lokaler som inte är elsanerade. Mitt hus är det 

däremot. Så jag är tvungen bo kvar i mitt hus resten av mitt liv. Ni får 

gärna komma och titta till mig då och då när jag inte kan klarar mig själv. 

Ovanstående alternativ är alltså inte aktuella för mig. 

 Mer personal till vården. Mindre tjänstemän. 

 Det är stor skillnad att vilja idag jmfr med den dag jag verkligen behöver 

vård och omsorg och andra boende! Kanske väljer flytta till Borås 

kommun! Där mina barn bor. Tveksam till 

mellanboende/trygghetsboende! I så fall ska det vara i anslutning till 

vård-omsorgsboende med närhet till personal. 

Man kan inte ”bara” bygga om eller ändra inriktning från vård-

omsorgsboende till trygghetsboende som gjorts i Länghem. 

Däremot att ha ett äldrecentra där vård-omsorg-trygghetsboende, 

avlastning, växelvård, resturang, aktiviteter, träning, reab finns under 

samma tak vore mycket bra. Med bästa tänkbara arbetsmiljö som blir 

attraktivt! = kompetent och nöjd personal = gott omhändertagande till 

oss äldre! Låt det få kosta!!! 



 Bättre bussförbindelser med centralorten. 

 Har inte förstått varför Solbacken har blivit så dåligt skött av Tranemo 

kommun. Utgår ifrån att det får återuppstå igen. Vi är många som 

behöver och kommer att behöva äldrevård. Vi förtjänar att få bo kvar i 

Länghem. 

 Mer hyreslägenheter 2:or. 

 Vill bo lvar i kommunen med behov av äldreomsorg och då naturligtvis i 

Länghem. 

 Att jag skall bo kvar i kommunen, vid behov av äldrevård förutsätter att 

omsorgen sker i Länghem. 

 Om hemhjälp behövs önskar jag det i vårt hus. 

 Hemhjälp, att bo kvar i sitt hus. 

 Det ska finnas alla sortes boende i Länghem Solbacken. Har haft min man 

på korttidsboende i flera år, både i Tranemo, Dalstorp och Limmared = 

Jobbigt. Han har nu en lägenhet i så kallat särskilt boende på 

Gudarpsgården= Jobbigt. Borde finnas på Solbacken. 

 Är flexibel så var och om behov uppstår hoppas jag att få en plats där jag 

kan få mina vårdbehov tillgodoses. 

 

 

 

 

 


