
Tankar / synpunkter / önskemål. Äldreomsorg 

Post NR: 51491   ( Mossebo – Brandsmo – Lilla Hestra m.fl.) 

 Vill helst inte flytta från Mossebo 

 Bygg seniorboende 

 Bygg seniorboende 

 Önskar att det byggs ett trygghetsboende i Mossebo alla behöver inte in 

till tätorten. 

 Önskemål – Trygghetsboende i Mossebo 

 Korttidsboende bör finnas på flera orter så inte anhöriga ska behöva åka 

långa resor. Även demensboende behöver finnas på flera orter. Bygg fler 

boende så inte så många behöver bo hemma. 

 Att det finns ett särskilt boende för korttid – växelvård. Inte på de 

befintliga Vård och Omsorgsboenden. Det kommer ibland svårt sjuka 

med stort vårdbehov och då finns det för lite personal för att vården skall 

bli bra för alla. 

 Eftersom jag har mitt nätverk i Tranemo är det bäst med Tranemo. Om 

jag behöver Demensvård har det inte samma betydelse. 

 Jag önskar vård på Gudarpsgården Tranemo. 

 Att flertalet av personalen är svensktalande och följer svenskaseder. 

 Små trevliga boendeformer. Försök att få kontinuitet i personalen. 

Anställ bara personal som vill arbeta inom äldreomsorgen. 

 Önskar att bli vårdad av Svenskar i framtiden. 

 Viktigt att underhållning och andra aktiviteter får vara kvar i framtiden. 

Vi åker till Hjälmå så ofta vi kan. Deltager i symöten och ordnar basarer 

tillsammans med ledarna. 

 Återgång till de gamla fina ålderdomshemmen. 

 Inga matlådor tack. Maten skall tillagas i köket på boendet, och serveras 

på fat i matrummet. Tillgång till läkare, sjuksköterskor dygnet runt. Rejäla 

rum, så sambo / make kan bo ihop och ej behöver dela på sig. Terapi för 

aktivering. 

 Maten skall lagas på boendet.  Inga matlådor tack! Tillgång till sköterska 

å personal dygnet runt. Lätt att få träffa läkare vid behov. Rejäla rum, så 

ev. par får bo ihop. ( ej bo på skilda boende ) Terapi för aktivering. 



 Svårt att svara när man inte vet vilken funktionsnedsättning behovet 

gäller. Har man demens så är demensboende första alternativet. 

 Om äldreomsorgen för den som vill komma in på Äldreboende är lika 

dålig som i dag – flyttar jag dit man vill ha gamla. 

 Jag vill helst bo hemma tills jag dör. 

  

 


