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 Detta var svårt. Vet inte så mycket om de andra orterna, Barn och vänner 

i Tranemo. 

 En rehabenhet för yngre personer. 

 När man blir gammal ska man inte behöva flytta från den ort man bor i. 

Får en av ett par flytta till ett boende ska den som bor kvar hemma, lätt 

kunna hälsa på utan att behöva åka långa sträckor till annan ort. Även 

boende för par bör finnas tillgängligt. 

 Vid behov skall man kunna vara kvar på orten man bor på nu. Bör finnas 

boende för par, om en får behov skall den vara kvar på orten. Så att den 

andre enkelt kan komma dit och hälsa på.  

 Med hänsyn till boendeform och övrig service, önskar jag möjlighet att 

flytta till annat boende som gagnar mig bättre. 

 Att flytta till annam ort på äldre dar där man inte känner en kotte, är inte 

ett mänskligt alternativ enligt mig. 

 Att flytta till annam ort på äldre dar där man inte känner en kotte, är inte 

ett mänskligt alternativ enligt mig.  

 Att det skall finnas plats när det behövs och att det inte ska behövas 

dumma  utredningar och inga minskningar på personal och att alla skall 

få ”hemlagad” mat.  Minska på Chefernas antal …. 

 Bevara och utnyttja befintliga lokaler på bästa sätt i stället för att ändra 

hela tiden. 

 Boendet svårt att bedöma beroende av aktuell fysiks och psykisk hälsa. 

 Boendet är svårt att bedöma beroende på hälsan. 

 Får jag inte TRANEMO så flyttar jag från kommunen, så något alternativ 2 

behövs ej. 

 Att det byggs trygghetsboende för oss på rätt sida av sjön, alltså Tostarp 

eller Siverringen. 

 Bygg boende så centralt som möjligt – gärna nära sjön. 

 Önskar en god vård och inget hattande mellan orterna, 

 Har inga synpunkter just nu. 
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 Önskemål finsktalande personal. 

 Önskemål finsktalande personal. 

 Varför togs korttidsboendet bort på Solgård ? Det fungerade ju så bra. 

 Har växelvård hamnat i Dalstorp, skulle ju vilja vara i Tranemo. 

 Fler trygghetsboenden. 

 Viktigt att få bo där man kan få ha kvar sina sociala kontakter. Det som 

saknas helt är någon form av seniorboende, välanpassade lägenheter 

där det även finns gemensamhetsutrymmen som kan utnyttjas för 

aktiviteter, om man vill bjuda fler personer etc. Behöver inte vara i 

kommunal regi, bara hyran är rimlig. Tror det skulle locka till att sälja sitt 

hus medan man fortfarande kan vara aktiv.  

Jag har inte skrivit några önskemål ( nr2) eftersom jag inte önskar någon 

annan ort. Av det skälet att jag vill kunna ha kvar de kontakter jag 

förhoppningsvis kan upprätthålla. 

Är mellanboende och trygghetsboende samma sak? En viktig fråga är 

när man kan få ett sådant boende. Hur bra eller dålig får man vara. Ska 

det räcka att känna sig otrygg i det boende man har, vilket varierar för 

olika personer. 

Ålderskrav ? 

Att det är lättare att anpassa sig till ett nytt boende medan man är 

mentalt pigg borde kunna tas med i framtidens omsorger om oss. 

Då kan det även vara viktigt med tillgång/möjligheter till lämpliga 

aktiviteter. 

 Inte förnärvarnde. Beror på vad kommunen kan erbjuda, viktigt att 

kommunen satsar på bra hemtjänst/hemsjukvård fram till behov av 

särskilt boende. 

 Inte förnärvarnde. Beror på vad kommunen kan erbjuda, viktigt att 

kommunen satsar på bra hemtjänst/hemsjukvård fram till behov av 

särskilt boende. 

 Är jag dement, så kan jag bo i Brandsmo, spelar ingen roll. Men så vidare 

i övrigt vill jag vara kvar i Tranemo, kommunikation, service, och 

kommunens sista affär, samt ett bibliotek.allt finns ju där. 

 Att man får bo tillsammans med sin man/fru. 



 Då jag är gammal 87 år har jag önskat det hade funnits ett 

mellanboende där man hade kunnat få hjälp i behov, annars sköta sig 

själv. Det är jobbigt med hemtjänst många olika personer och tider. Tänk 

på ett mellanboende när ni planerar för framtiden. 

 Vore värdefullt att kunna få hjälp utifrån behov i ett trygghetsboende i 

det samhälle där jag har mitt nätverk. Om inte, kan jag tänka mig att bo 

närmare mina barn (Göteborg). 

 Typ ett trygghetsboende med någon personal dagtid och servering i 

Tranemo. 

 Har bott i Tranemo 70 år. Jag har mina barn och barnbarn här och vill 

inte flytta. Önskar man kunde boka ett boende som Gudarpsgården när 

det var nytt. Nu är det mer som sjukhem och går nästan inte få någon 

plats. 
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 Eftersom jag är inflyttad till Tranemo så tänker jag flytta tillbaka till 

Värnamo där jag har min familj när det är dags för vård. 

 För mig finns det inget annat allternativ än Gudarpsgården Tranemo. 

 Eftersom jag inte har någon anhörig på någon av orterna så är det svårt 

att välja, jag vill ju ha bästa tänkbara service om jag skulle få behov av 

det. 

 Det finns inga 2:or för mig. 

 Jag skall bo i Tranemo. 

 Jag önskar att alla skall ha möjlighet att bo kvar på sin ort oavsett 

omsorg/vårdbehov. Boende med möjlighet att kunna umgås med andra 

mäniskor och inte bli isolerad i sina egna hem (Stimulans). Tror intepå att 

vård/omsorgspersonal skalla lägga sin tid på att åka mellan brukarna i 

bilar, borde vara mer effektivt om brukarna vore samlade på 

gemensamma boende istället. Bilar + drivmedel kostar ju också en del. 

Miljömässigt helt fel. 

 Jag önskar att vi gamla kunde få välja när vi vill komma till tryggheten och 

omsorgen på ett äldreboende och inte komma dit när vi är halvdöda. 
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 Finsktalande personal. 

 Hoppas få dö knall och fall. Utan vård. 

 Man vill bo tillsammans när man behöver hjälp och inte tvingas bo isär, 

inte tvingas att bo hemma när man är sjuk och känner sig otrygg. Man 

borde kunna ställa sig på någon form av kölista till ett trygghetsboende. 

 ”Aktuellt först när något med hälsan sviker” Tack för tanken! 

 Skulle önska, att det fanns ett centralt, trevligt lägenhetshotell med bra 

resturang för dem som har huvudet i behåll och inte vill sitta i ”dödens 

väntrum” När de flesta bekanta har avlidit. 

 Om jag blir i behov av vård vill jag inte bo i hus eller lägenhet och få 

besök av hemtjänsten 4 – 6 ggr / dygn. 

 Jag vill inte tvingas bo kvar i hus eller lägenhet, när behov av vård blir 

aktuell. 

 EKONOMI!! 

Att seniorerna i Tranemo kommun driver på kommunen om att göra en 

konsekvensbeskrivning av framtida behov och att man planerar för det 

önskade behovet av platser. 

 Hoppas att ni tar hand om mig när jag blir för gammal. 

 Det går naturligtvis inte att minska vårdplatserna, när antalet 

pensionärer ökar. 

 Skulle helst önska ett seniorboende med egen lägenhet och med någon 

träffpunkt för de boende på boendet, t.ex. en restaurang eller något 

trivsellokal där man kan träffa andra. Hemtjänst vid behov. 

 Jag tycker det är bedrövligt som dom gamla behandlas, man har ju betalt 

skatt hela livet. Flyktingar som kommer har det bättre. Jag har ingen 

anknytning till andra orter än Tranemo. 

 Om det ska bli ett bra boende så måste personalens löner höjas rejält. 

Det är inte många som vill jobba med äldre pensionärer nu för tiden. 

Bättre arbetstider inga delade turer och mer personal på helgerna och 

utbildning under tiden. 

 Gör om Gudarpsgården och Solgård som det var för 15 år sedan. Då var 

det BRA. Nu är allt kass. 

 Helst vill jag bo i tranemo här känner jag folk för jag har bott här länge. 



 Det är svårt att komma in på det boende man vill ha. Mor vill bara 

komma till Gudarpsgården, hon är början till senil och vi två döttrar gör 

det mesta för henne, så länge vi orkar. Hon har hemtjänsten som 

kommer en gång om dagen och levererar medicin till kväll och morgonen 

efter. Hon bor i 3 rum och kök själv. 

 Helst vill jag bo i Tranemo, där jag levt hela mitt liv. 

 Inget 2:a hands önskemål. 

 Har inga tankar på annat boende än i Tranemo i min nuvarande 

bostadsrätt. 

 Vid flyttning från villan önskas lägenhet med sjöutsikt och balkong i 

centrum av Tranemo, med närhet till affär och bibliotek samt 

promenadväg runt sjön. 

 Vid flyttning från villan önskas lägenhet med sjöutsikt och balkong i 

centrum av Tranemo, med närhet till affär och bibliotek samt  

promenadväg runt sjön. 

 Vill bo kvar hemma så länge min katt lever. 

 Finskspråkig personal. 

 Finskspråkig personal. 

 Önskar finsktalande personal.Önskar att alla finsktalande samlas till 

samma avdelning. Lättare hitta finsktalande personal och man får mer 

sällskap. 

 Finsktalande personal. 

 Önskar det skulle finnas mer tillgång av boende för dem som på grund av 

oro eller ensamhet t.ex. inte vill vara hemma själva. 

 Att anhöriga ska behöva vårda mig i hemmet är för mig otänkbart! Jag 

tror också att utbyggnad av alla fyra boenden är riktigt nödvändigt! Vore 

bra om boendena kunde samordnas! 

 Intill vårdhemmet Källhaga i Hörby finns marklägenheter för äldre. Där 

går ofta vårdpersonal och hjälper de äldre med mediciner m.m. De äldre 

kan även få mat utdelat eller gå in på vårdhemmet och äta. Det anordnas 

ofta aktiviteter för de äldre inne på vårdhemmet. Ett sådant 

trygghetsboende skulle man gärna ha på äldre dar. 

 Vill absolut inte till Länghem, Grimsås eller Dalstorp. Jag vill ha trygghet i 

första hand. 

 Att det ska finnas mer platser till äldreboendet. 



 Att man lyssnar på önskemålen som önskas. Alla vill inte bo hemma. Nu 

styrs ju det av biståndsbedömarna som styrs av vad som är billigast för 

kommunen. 

 Fler platser på äldreboende och lägenheter för äldre, än lyxigt bibliotek. 

 Min man är på avlastning i Dalstorp. Vi hade önskat att få avlastning i 

Tranemo. Behovet hos oss är egentligen mer än 1 helg i månaden, men 

jag har inte samvete till det, han känner sig så ensam i Dalstop. I tranemo 

hade jag kunnat hälsa på honom. Hade det kunnat lösas i Tranemo hade 

det varit bättre för oss båda. 

 Inget jävla lyxbibliotek. Fler platser på äldreboende. 

 Jag är reumatiker och än så länge klarar jag mig hyfsat, men det kan 

förändras. 

 Vi bor på Harstigen och önskar flytta till Gudarpsgården när vi behöver 

hjälp. 

 Lägg mer pengar på vård- och omsorg, sysselsätt och stimulera de 

dementa mer. Använd pengarna till nya biblioteket till viktigare saker 

istället. 

 Så som det ser ut i vården idag, skulle jag inte överhuvud taget vilja 

hamna där. Tråkigt att behöva säga så eftersom jag själv har jobbat inom 

vården i många år. Men är inte ensam om detta. 

 Jag har hemtjänst och sjukvård, fungerar bra. 

 Jag önskar vara kvar i Tranemo. Där känner jag mig hemma. Det är också 

lättare för anhöriga att komma på besök. 
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 Jag trivs bra i Tranemo. 

 Om jag behöver ständig vård vill jag ha ett vård och omsorgsboende på 

min ort och inte tvingas bo kvar hemma med bara hemtjänst. Detta bör 

tas i beaktande av Tranemo kommun då alla inte vill bo kvar hemma utan 

vill känna trygghet med personal nära.  Det är vi värda!!! 

 Närhet till läkare-apotek-bank och event. affär. 

 Om jag behöver ständig vård, så vill jag ha ett vård-och omsorgsboende 

på min ort och inte bo kvar hemma med bara hemtjänst. Tranemo 

kommun bör ta i beaktande att inte alla vill bo kvar hemma, utan vill 

känna trygghet med personel nära på ett boende. 



 Närheten till läkare, apotek och bank. 

 Att det byggs ett demensboende som var tilltänkt och beslutats tidigare i 

Tranemo, så att det blir äldreboende i befintligt Gudarpsgården. 

 Vi håller som bäst på att flytta till Glommen Falkenberg. 

 Jag har bott i Tranemo hela mitt liv, då finns det ingen ort jag vill flytta 

till, utan jag vill bo kvar här. 

 Jag vill själv avgöra när jag skall flytta in. Jag önskar att mitt äldreboende 

är placerat på en naturskön plats med fönsterutsikt över en sjö centralt 

belägen nära till affär och sociala gemenskapsanläggningar. 

 Större möjlighet än idag att själv få bestämma när jag vill flytta till ett 

boende. Istället för att satsa på administrativ personal, satsa på de folk 

som jobbar på golvet! 

 Att enkätens svar tas på allvar, planeringen av boende borde utgå från 

våra önskemål. Tack! Om hemtjänsten behövs hoppas jag att det inte 

kommer olika personal varje dag. 

 Önskar att utredning av biståndshandläggare görs på ett humant sätt och 

med medverkan av anhörigs information. 

 Vård –och omsorgsboende med personal och olika terapi och sociala 

verksamheter är önskemålet. En noggrann planering med avseende på 

behov av personal, boendeplatser har högsta prioritet för det framtida 

behovet, gärna i samråd med olika intesseorganisationer. 

 Viktigt att man tidigt inser behovet av äldreomsorg i framtiden. 

 Att det byggs nya boenden. Det är stort behov. Många gamla och väldigt 

dåliga får inte plats. Att inte frågan om brukare vill bo hemma läggs i 

munnen. Alla förstår att ingen vill flytta  men behovet är ofta stort. 

Ensamheten är ju grym för såna gamla dåliga som sitter ensamma: 

Sällskap är ju bra både för hälsa och matlust. 

 Nää. 

 Bygg fler trygghetsboende i Tranemo. 

 

 

 


