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 Man vet ingenting om framtiden. 

 Det finns många över 65 i Ljungsarp, önskan om trygghetsboende i 

Ljungsarp. 

 Ljungsarp. 

 Bygga äldreboende i Ljungsarp. Lämpligt där skolan låg. 

 Bygg trygghetsboende på skoltomten i Ljungsarp. 

 Nyinflyttad i maj 2018. Känner ej till några boenden väljer de orter vi 

besökt mest.Fn friska. 

  Nyinflyttad i maj 2018. Känner ej till några boenden väljer de orter vi 

besökt mest.Fn friska. 

 Det finns många över 65 i Ljungsarp, önskan om trygghetsboende i 

Ljungsarp. 

 Vårdtagare bör få mer att bestämma om när man skall få komma in på 

ett äldreboende. 

 Bygg ett äldreboende i Ljungsarp. Det skulle många Ljungsarpsbor tycka 

att det vore bra. 

 Att det skall finnas mellanboende/trygghetsboende i Ljungsarp. 

 Att det skall finnas mellanboende/trygghetsboende i Ljungsarp 

 Efter ödeläggelsen av våran skola, bygg äldreboende på skoltomten. Har 

kommunen råd med ett nytt bibliotek? Vem gagnar det? Kan ni fanimej 

satsa på de mindre orterna. 

 Trygghetsboende bör finnas i alla tätorter i kommunen. 

 Trygghetsboende bör finnas i alla tätorter i kommunen. 

 Korttidsboende i alla orter. Eftersom det påstås att alla vill bo hemma så 

länge det går ska man ha rättighet till plats på hem när man önskar. 

 OBS! Bygg gärna ett omsorgsboende på den tomt där skolan har varit i 

Ljungsarp. Många äldre vill bo kvar på sin hemort där de har sina vänner. 

 Bo i eget boende så länge man orkar och kan med hemhjälp och 

städning. Mat från Dalstorp eller där det går att köpa mat. 

 Bygg ett trygghetsboende där skolan i Ljungsarp har varit. 

 I möjligaste mån bo kvar i hemmet. 

 I möjligaste mån bo kvar i hemmet. 

 



 Planerar att bo kvar i mitt hus så länge jag kan, då hus i Ljungsarp 

förmodlingen kommer att vara svårsålda, då infrastrukturen ser ut som 

den gör. Endast en buss till Tranemo och hem, man får stanna hela 

dagen i Tranemo. I framtiden behövs mer kommunikation till Tranemo 

och möjlighet att beställa hem mat från affärerna Tranem/Dalstorp med 

hemkörning. Som jag ser det behövs det satsningar i Ljungsarp. 


