
 

Tankar / synpunkter / önskemål. Äldreomsorg 

Post NR: 51470   ( Grimsås ) 

 Lunchservering på Ängslyckan 

 Servera lunch för alla på Ängslyckan. 

 Jag vill att Ängslyckan skall återgå till äldreboende. En skrivelse till 

Tranemo kommun har lämnats in 2017.Beslut att göra om Ängslyckan till 

trygghetsboende var ett stort misslyckande. 

 Jag bor sedan 180801 i lägenhet i Grimsås,( efter att ha sålt min villa) 

som är mycket väl anpassad som boende för äldre och klarar mig utan 

hjälp från hemtjänsten. Men har larm. Framtida behov och önskemål är 

helt beroende på hälsan naturligtvis. 

 Defenitionen på trygghetsboende ska vara Vård och Omsorgsboende. 

Var finns tryggheten utan personal?? Hemtjänst erbjuds i hemmet. 

 Vård och Omsorgsboende, personal samt tillgång till sjuksköterska 

dygnet runt.  ÄNGSLYCKAN. 

 Vård och Omsorgsboende, personal samt tillgång till sjuksköterska 

dygnet runt.  ÄNGSLYCKAN. 

 Vill ev. flytta till Hestra om jag behöver äldreomsorg, då de har bättre 

äldreomsorg där. 

 Jag skulle gärna bo på Ängslyckan om jag visste att vi som bor där kunde 

få komma till Dalstorp eller Tranemo vid behov. 

 Återställ Ängslyckan i Grimsås. 

 Om vi skall bo kvar i Grimsås, måste Ängslyckan byggas ut och ett kök 

enligt gälande föreskrifter. Vi är många personer mellen 65 – 80 år som 

säker vill bo kvar om kommunen tillgodoser våra önskningar. Om inte är 

vi tvungna flytta till annan kommun. Om det blir tågstopp kan vi tänka 

oss bo kvar.  (OBS ! Två identiskt lika svar ) 

 Jag har inga anhöriga i Tranemo kommun eller i närliggande kommuner. 

Ett framtida boende kan vara starkt beroende av var mina barn bor. 

 Viktigt att det finns tillagningskök. Att man får äta tillsammans i en 

mindre matsal. 



 Alt. 1 : Ängslyckan ska byggas ut och erbjuda vård och omsorgsboende. 

Alt. 2 Ängslyckan byggs om till demensboende. Viktigt! Att boende kan få 

nylagad mat, som man kan äta tillsammans. Den sociala biten får inte 

glömmas bort. 

 Ängslyckan bör naturligtvis utnyttjas för fungerande äldreboende. ( står 

f.n.v. tomt = slöseri med skattepengar. ) 

 Tycker att något skall göras åt Ängslyckan, som var så bra från början, 

men står nu helt öde !!!!! 

 Ni skall bygga om Ängslyckan, så att det täcker alla områden enligt ovan. 

Tranemo kommun är ju en ”småskalig” kommun och då måste man 

tänka om så det går att bo kvar i ett samhälle som man rotat sig i. Blir det 

tågstopp  och dom ifyllda ettorna genomförda bor jag kvar i kommunen 

annars flyttar jag till Hestra eller Ulricehamn den dag jag inte kan bo kvar 

i villan. 

 Vård och Omsorgsboende när jag inte klarar att sköta mitt hushållssyssla 

själv. 

 När en nära anhörig anser att sin maka-make-sambo-barn behöver 

omsorg i ett annat boende måste det kunna lösas omgående. 

 Ängslyckan har för små lägenheter för 2 personer. 

 Bygg ut Ängslyckan med större lägenheter. 

 På tiden att det kommer något äldreboende till Grimsås. 

 Seniorboende inom kommunen. 

 Våra tankar här i Grimsås är att äldreboendet skall öppnas igen. 

 Ta vara på Era servishus och sluta och bygga om hit och dit och flytta 

dom boende hit och dit. 

 Grimsås är med på listan. Var finns boendet för oss ? Öppna upp 

Ängslyckan som det var tidigare! Fint och bra boende. Samlingspunkt 

även för oss som fortfarande kan bo hemma. 

 Önskemål är i första hand att få Ängslyckan fullt utbyggd till Vård och 

Omsorgsboende, samt med tillgång att även vi som bor utanför kan gå 

dit och köpa lunch, så som det var från början. 

 Önskemål är i första hand att få Ängslyckan fullt utbyggd till Vård och 

Omsorgsboende, samt med tillgång att även vi som bor utanför kan gå 

dit och köpa lunch, så som det var från början. 



 Ängslyckan byggs till med 6 lägenheter. Mat lagas på Ängslyckan. 

Bemanning dygnet om. 

 Vi vill helst bo kvar i Grimsås , där har vi barn och barnbarn och många 

vänner. Tidigare fungerade Ängslyckan som ett bra boende. Andra 

pensionärer kunde komma dit och äta lunch, vilket skapade en trevlig 

gemenskap. 

 Vi önskar helst att vi kan bo kvar i Grimsås där barn och barnbarn bor. 

Det är tråkigt att ett så fint boende som Ängslyckan står tomt. Som det är 

nu går det inte att bo två personer i de små lägenheterna. Det skulle 

också vara trevligt med lunchservering för boende och pensionärer 

boende i samhället. 

 Gör ett äldreboende här i Grimsås. Vi har ju ett så bra Ängslyckan – det 

var toppen. 

 Varför byggde kommunen äldreboende i Grimsås, när dom inte hade råd 

med personal??  Är det rätt inställning ?? 

 Vill naturligtvis bo kvar hemma i huset så länge det går. Om man blir sjuk 

och/eller inte klarar huset själv, är det tveksamt om man vill bo kvar med 

hjälp av hemtjänst eller flytta till någon annan boendeform. 

 Se till att behålla Ängslyckan i Grimsås som ett mellanboende. 

 Kommunen bör agera för att få igång Ängslyckan i Grimsås. Finns i dag 

flera som kan tänka sig att bo där, men man skall satsa på mat och 

personal och inte endast trygghetsboende. 

 Jag har planer på att flytta till annan kommun om jag behöver 

äldreomsorg. 

 För att jag skall kunna bo kvar i Grimsås måste fler bussförbindelser 

ordnas, tex. till Tranemo m.fl.orter. Jag vill bo kvar i Grimsås där mina 

vänner finns och jag vill ha kontakt med. Gör Ängslyckan som det var när 

det startades upp eller sänk hyran. Tomma lokaler kostar pengar. Allt kan 

inte finnas i Tranemo. Vi måste ha det attraktivt även på småorterna. 

 Om boende ej finns i Grimsås vill jag flytta till annan kommun. 

 Bygg ut Ängslyckan, gör lägenheterna större. 

 Bygg ut Ängslyckan i Grimsås där två kan bo i en lägenhet. 

 Bygg ut Ängslyckan så det blir lägenheter där par kan bo .Nuvarande 

lägenheter är anpassade för en peron 

 



 

 

 

 

 

Tankar / synpunkter / önskemål. Äldreomsorg 

Post NR: 51495   ( Grimsås ) 

 Det skall finnas platser långt innan man är så skröplig som det är nu. 

Hemvården pågår för länge. 

 Alternativet att bo kvar hemma saknar jag. Ängslyckans boende när det 

var nyöppnat var en dröm! För äldre ensamma, kan behöva återöppnas 

när vi 40-talister blir gaggiga och krassliga. 

 Vad blir det av med Ängslyckan ???? 

 Undrar hur vi kan ha råd att ha äldreboendet i Grimsås, utan att 

använda det ?? 

 Är det tänkt att det i framtiden kommer att finnas sjuk- vård- demens- 

boende i Grimsås ?? 

 Är det tänkt att det i framtiden kommer att finnas sjuk- vård- demens- 

boende i Grimsås ?? 

 Gör om Ängslyckan som det var från början, alla trivdes. Låt de äldre få 

komma nära sina hem, det är de värda! Det får kosta!  Alternativ ta 

Lunch från Grimsåsskolan eller Hjälmå. 

 Jag bor på min gård. Jag får delvis hemtjänst vid behov. 

 


