
 

 

 

 

 

Enkät om trygghet i Hälleforsnäs och Mellösa 

En bygd att åldras i? 
Vad är bra? Är det något som behöver förändras?                              

Vilken typ av boende är du i behov av nu eller i framtiden? 

 

Du som är 55+ får här möjligheten att svara på vår enkät         

och ge synpunkter på vad som ska bevaras och vad             

som behöver förbättras för att Du ska kunna fortsätta          

njuta av åldrandet på din ort. 

  



Varför kommer frågorna nu? 

 

Det har kommit till vår kännedom att särskilt boende Grönviken kommer 

att försvinna på vår tätort inom några år. Vi vet även att fler som säljer 

sitt hus flyttar till Flen på grund av brist på attraktiva boendeformer på 

orten. 

Därav ber vi alla invånare fyllda 55+ att fylla i bifogad enkät. Enkäten 

är helt anonym och kommer enbart att användas för att ge en klarare 

bild av vilken typ av boende som kommunen behöver planera för här i 

Hälleforsnäs och Mellösa.  

Det är framförallt boendeformerna seniorboende, trygghetsboende och 

särskilt boende/vård- och omsorgsboende som vi är intresserade av att 

veta önskemålen om. Nedan finns en kortfattad förklaring av vad de 

olika boendeformerna innebär: 

Seniorboende                                                                                                        

Seniorbostäder är vanliga, moderna, lägenheter avsedda för personer 

över en viss ålder, till exempel 55+ eller 65+. Det finns inget krav på 

anpassning av bostäderna men lägenheterna brukar ändå ofta vara ut-

formade utifrån äldres behov av tillgänglighet. Seniorbostäder kan ha 

formen av både hyresrätter och bostadsrätter. 

Trygghetsboende                                                                                       Trygg   

Trygghetsbostäder är vanliga lägenheter, avsedda för äldre som är för 

friska för äldreboende, men som önskar tillgång till större gemenskap 

och trygghet, än vad som brukar erbjudas i vanliga hyresrätter och bo-

stadsrättshus. Lägenheterna i ett trygghetsboende är utformade utifrån 

äldres behov av tillgänglighet och det finns tillgång till gemensamma 

utrymmen för måltider och social samvaro. Det finns också en boende-

värd/värdinna som dagligen, under vissa angivna tider, kan hjälpa och 

stödja de boende. Trygghetsbostäder kan ha formen av både hyresrätt- 

er och bostadsrätter. Åldersgränsen är oftast 70 år. 

Särskilt boende/Vård- och omsorgsboende (äldreboende)     

Äldreboende är en typ av särskilt boende för den som inte klarar sig 

själv utan behöver tillgång till vård/omsorg dygnet runt. På äldre-     

boendet finns personal dygnet runt.   

Boendet består av en mindre lägenhet med larm för att kunna tillkalla 

hjälp under vilken tid som helst på dygnet. Äldreboende kräver bistånds-

beslut enligt socialtjänstlagen. Ansökan görs hos kommunen. 

  



Min ålder är:                                                             

 55+                                                                              

 60-69 år  

 70-79 år  

 80 år eller äldre  

 

Just nu bor jag i: 

 Villa  

 Radhus  

 Hyresrätt  

 Bostadsrätt  

 Annat boende ……………………………………………………………………… 

 

Önskemål om att flytta: 

 Jag vill bo kvar  

 Jag vill flytta så snart som möjligt  

 Jag vill flytta inom 1 år  

 Jag vill flytta inom 5 år  

 Kanske längre fram  

 

Var vill Du bo geografiskt: 

 

 Jag vill bo kvar i …………………………………………………………………… 

      

 Jag vill flytta till ……………………………………………………………………. 

 

 

 

Frågorna fortsätter på nästa sida!  



Önskat boende:                                                                       

 Vanligt boende utan särskild anpassning 

 Seniorboende  

 Trygghetsboende  

 Särskilt boende/Vård- och omsorgsboende  

 

Bostaden ska helst vara:                                             

 Hyresrätt (ca 35 kvm) 1 rum + kök/pentry  

 Hyresrätt (ca 55 kvm) 2 rum + kök/pentry  

 Hyresrätt (ca 75 kvm) 3 rum + kök/pentry  

 Bostadsrätt 1 rum + kök/pentry  

 Bostadsrätt 2 rum + kök/pentry  

 Bostadsrätt 3 rum + kök/pentry  

 Annat: ………………………………………………………………………………… 

 

Övriga önskemål:  

 Marklägenhet  

 Lägenhet högre upp med hiss  

 Balkong/uteplats  

 Odlingsmöjlighet 

 Möjlighet till regelbunden vårdkontakt på orten  

 Vårdhund/katt 

 Gemensamma utrymmen för samvaro                    

 Sjöutsikt 

 Närhet till buss 

 Annat …………………………………………………………………  



Övrigt 

❖ Kom med synpunkter om vad som är bra på Din ort och 
om det är något som bör förändras? 
 

❖ Vad önskar Du att det finns att göra och se på Din ort? 
 

❖ Ge förslag på fritidsaktiviteter utomhus och inomhus som 
skulle passa Dig. 

 

❖ Finns det något annat som Du vill förmedla? 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum ………/…… 2019   Födelseår ………………………… 
 

 
Antal personer i hushållet ……… Boendeort ………………………… 
 
 
Frivilliga uppgifter: 

 
Namn …………………………………………………………………………………………… 
 
E-post …………………………………………………………………………………………… 
 

Telefon ………………………………………………………………… 



Varmt TACK för 
Din medverkan! 

 

 

Kontaktuppgifter:                                                                                

Hälleforsnäs Bygderåd                                                                      
Anette Dahl                                                                        
anettemdahl@telia.com                                                           
070-266 75 32                                                          

Malin Kennegård                                                                    
malin.kennegard@flen.se                                                       
072-901 80 18                                        

Michaela Stockow                                                                  
michaela.stockow@outlook.com                           

Marina Karlsson                                                                  
halleforsnasbygderad@gmail.com                                                 
073-622 79 50  

Mellösa Bygderåd                                                                  
Åsa Lockner                                                                  
asa@lock.se                                                                          
070-740 58 38 

PRO Hälleforsnäs/Mellösa                                                   
Karli Zunko                                                     
karli.zunko@gmail.com                                                         
070-551 12 51                                          

Ann-Christin Larsson                                                  

annchristin53@hotmail.com                                                  
070-948 03 62 

Salamat                                                                             
Tuula Ilvonen                                                                      
tuulailvo@hotmail.com                                                        
073-630 19 33 

KPR                                                                                            
Els-Mari Sjöblom                                                                       
073-433 51 93                                                                                                   
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