
Tankar / synpunkter / önskemål. Äldreomsorg 

Post NR: 51493   ( Ambjörnarp ) 

  Bygg små billiga enplanslägenheter 

 Äldreboende i Ambjörnarp bör byggas, antalet äldre är stort. 

 Söker få boende i Tranemo om jag behöver. 

 Lägenheter i Ambjörnarp anpassade för ” gamla ”. 

 Mellanboende/ Trygghetsboende bör finnas i varje samhälle eller kan 

man bo kvar hemma med hemtjänst. Det borde vara enklare om 

hemtjänsten har det samlat, istället för att åka runt till många adresser. 

 Flyttar in om några dagar. ( Ifyllt av anhörig ) 

 Mellanboende / Trygghetsboende bör finnas i alla samhälle annars kan 

man bo kvar hemma med utökad hemtjänst. 

 Alternativ 1 för mig är Omsorgsboende i Ambjörnarp. 

 Omsorgsboende i Ambjörnarp är prio 1 för mig. 

 Vi som bor i Tranemo- Sjötofta – Ambjörnarp – Mossebo skall inte 

behöva hamna utanför där våra  anhöriga bor. 

 Har för närvarande väl anpassat boende hemma och önskar bo kvar så 

länge som möjlighet om det fungerar. Är rullstolsbunden. 

 Om jag inte klarar av att sköta mitt hem, men för övrigt är ganska ok. 

önskar jag ett Trygghetsboende i Tranemo med Lunchservering. Där kan 

man äta tillsammans vilket jag tycker är viktigt. ( Som Gudarpsgården var 

på 80-90-talet. Min mamma och mormor bodde där – var helt 

fantasktigt.   

 Mitt bedömda behov och anhörigas möjlighet till besök får avgöra 

placering den dagen då det är aktuellt att flytta hemifrån. Går bra att bo 

på vilken ort som helst för min del. 

 Om jag inte klarar mig själv önskar jag inte bo kvar hemma med 

hemtjänst. Vill ha någon form av omsorgsboende. 

 Vill inte sitta hemma med hemtjänst om jag inte klarar mig själv. 

 För närvarande klarar jag mig själv vid 83-års ålder. 

 Vill bo hemma så länge som möjligt, - kanske med hjälp av hemtjänst. 

 Önskar bo hemma, kanske hjälp av hemtjänst 

 Är elöverkänslig och bor sedan 11 år i en elsanerad stuga i Ambjörnarp. 

Har svårt att vistas någon längre tid i boende där det finns lysrör, wifi, 



elektromagnetiska- och starka elfält m.m. samt trådlösa telefoner och 

mobiltelefoner. 

 EN DRÖM :  Ett trygghetsboende  vid sjön Visen, där man äger sina 

lägenheter. När man säljer sitt hus så köper man en lägenhet där och bor 

där så länge man kan sen säljer man den vidare igen. 10 lägenheter med 

gemensamt sällskapsrum på marken. ( Men det var ju inte det det 

handlade om ). 

 Jag tycker det skall finnas äldreboende i alla orter så man slipper flytta. 

 Alternativ två är för oss Ambjörnarp. 

 Alternativ 2 i alla boendeformer är Ambjörnarp. 

 Önskar komma till Gudarpsgården men det är lite svårt. Är inte tillräkligt 

dålig ännu. 

 Önskar att det skulle finnas fler boende för äldre som inte vill bo kvar 

hemma ensamma. 

 Bo hemma med vård och omsorgsboende. 

 Bo hemma med vård och omsorg. 

  


