
Tankar / synpunkter / önskemål. Äldreomsorg  Post NR: 514 54 Nittorp   

 Önskar att vi får tillbaks vårt servicehem som vi kunde få bo i för jämnan, 

inte det här att ni ska köra till vårdhavare en liten stund. Samtidigt måste 

det bli en stor merkostnad. Skippa en massa köksutrymmen som många 

inte kan använda. 

 Föredrar Limmared p.g.a bästa tillgänglighet med kollektivtrafik. 

 Limmared har valts som första alternativ eftersom Glimringe är centralt 

beläget och Limmared har kommunens bästa kollektivtrafik. 

 På Hjälmå. Tingat boende i Dalstorp. 

 Mellanboende/trygghetsboende önskas vid behov i Nittorp. Har inte 

gjort några handrahandsval. Förstahandsvalet är vad jag önskar. 

 Mellanboende/trygghetsboende önskas vid behov i Nittorp. Har inte 

gjort några handrahandsval. Förstahandsvalet är vad jag önskar. 

 Mellanboende/trygghetsboende, vill bo kvar i Nittorp. 

 Vård och boendeformer bör finnas i både norra och södra delan av 

kommunen. Flyttar till annan kommun där mina behov bättre tillgodoses. 

 Det skall vara lättare att få en plats på vård-och omsorgsboende. 

 Det var ett stort misstag att Solgård lades ner som hade en utmärkt 

vårdform. Alla behöver inte en lägenhet men alla behöver omsorg coh 

trygghet när sådana behov finns. Jag tycker det är mycket angeläget att 

man ska få en plats på ett vård- och omsorgsboende även om man är 

fysiskt frisk men mår psykiskt dåligt och känner sig ensam och orolig och 

är i behov av att få träffa andra människor och känna trygghet. Man ska 

inte behöva vara näst intill döende för att få en plats. 

 Hoppas på mellanboende/vård- omsorgsboende på alla fyra ställena i 

Tranemo kommun. ( Gimsås kanske för litet passar bättre för Växelvård) 

  Hoppas på mellanboende/vård- omsorgsboende på alla fyra ställena i 

Tranemo kommun. ( Gimsås kanske för litet passar bättre för Växelvård) 

 Finns det någon prislapp på alla till – ombyggnad på Gudarpsgården. Idag 

kan man bli placerad på annan ort än man har som önskemål på grund av 

platsbrist. Blir det bättre fram över. 

 Varför inget trygghetsboende i Nittorp med lunchservering. 

 



 Tankar från en gamling. 

Återgå på något sätt till gamla åldringsvården, där inte arbetstiden läggs 

på vägarna. Räkna arbetstiden på effektiv tid för brukaren (Detta hemska 

namn ) detta borde de högt utbildade kunna räkna ut. Hemtjänsten, som 

nu kommer några minuter, sen sitter vårdtagaren åter ensam, kanske 

orolig, ledsen att något händer till nästa pass. OBS. Ingen kritik på dem 

som gör arbetet hos de vårdtagarna, de gör vad de har tid till. 

 

 


