
Tankar / synpunkter / önskemål. Äldreomsorg  Post NR: 514 40 Limmared 

 Mellanboende/trygghetsboende närhet till affärer och kommunikation. 

 Att få hjälp i hemmet när det kommer att behövas. 

 Gärna tillgång till lunch vid trygghetsboende. 

 När behovet kommer som jag behöver är det kommunal hemtjänst jag 

önskar. 

 Mellanboende/trygghetsboende i Limmared. 

 Bygg trygghetsboende i Limmared. 

 Någon typ av seniorboende i Limmared vore önskvärt. 

Tankar / synpunkter / önskemål. Äldreomsorg  Post NR: 514 41 Limmared 

 Som äldre med behov av omsorg tycker jag det är viktigt att man inte blir 

sittande i hemmet utan möjlighet till sociala kontakter / umgänge med 

andra. Det är viktigt med trygghetsboende med personal på plats, inte 

bara förvaring. 

 Hur skall jag kunna avgöra vilken boendeform jag kommer att behöva i 

första hand. Behovet förändras ju beroende på hälsotillstånd! Jag kan ju 

endast ha önskemål om ort. 

 Önskar finskspråkig personal i framtiden. 

 Önskar finskspråkig personal i framtiden. 

 Den dagen man behöver ett boende ska man kunna välja och inte 

behöva ”kriga” för en plats. 

 Självklart vill alla bo kvar på hemorten. Hamnar man utanför har inte alla 

möjlighet att få besök osv. Ensamheter är svår ! 

 Jag bor i en vanlig lägenhet 3 rum och kök hyrd av Tranemobostäder. Jag 

ämnar att bo kvar i den tills jag ej klarar av det. Hemtjänst i form av 

matleverans + städning har jag från och med 7 jan.2019. 

 Vård och omsorgsboende när man blir gammal och behöver det, istället 

för hjälp 6 – 8 gånger om dygnet hemma. 

 Önskar att det finns ett trygghetsboende i Limmared. 

Bra att bo nära vårdcentralen. 
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 ”Självklart” att jag ”vill” och ”ska” få bo kvar i min hemort. 

 Önskar bo kvar på hemorten. 

 Gör Solbacken till det Vård och Omsorgsboende som det var innan det 

blev trygghetsboende. Att inte behöva flytta om man blir sämre. Har själv 

arbetat många år där så jag vet hur bra det var. 

 Trygghetsboende i Limmared eller Tranemo. 

 Jag funderar på vad syftet är med trygghetsboende. Jag kan lika gärna bo 

i en vanlig lägenhet. Trygghetsboende skapar ingen trygghet. 

 Jag vill inte bo på trygghetsboende, har mycket dålig erfarenhet av det. 

Det fungerar bra om man är helt frisk, men om du blir sjuk är det rena 

katastofen. 

 Vill ha egen lägenhet eller rum. 

 Behovet beror ju på hälsotillståndet just då. 

 Hoppas på bra hemtjänst, om man kan och vill bo kvar i hemmet. 

 Det bör finnas nattvakter på äldreboendet. Helst att det lagas mat på 

hemmet, att man kan få eftermiddagskaffe också. 
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 Vill själv bestämma eller att mina barn bestämmer när jag ska flytta till 

annat boende. 

 Vill om möjligt själv bestämma när/om jag ska flytta till annat boende. 

Om inte jag kan bestämma själv ska mina barn få göra det. Vill inte ha en 

förmyndare av typ biståndsbedömare! 

 Biståndsbedömare onödigt. Doktor har kompetens! 

 Nybyggnad av marklägenheter på flera orter. 

 Låga avgifter. 

 

 

 


