
Kort sammanfattning från några av ”borden” på 

minglet 

 

Vad ska ett Seniorcenter innehålla? 
 

 Gympagrupper, (fler än de som finns idag) 

 Teknikhjälp 

 Att man kan sitta och använda dator på Seniorcenter 

 Hjälp med att fylla i olika blanketter 

 En plats att bara vara på 

 En hund eller annat djur 

 Spännande aktiviteter 

 Allsång 

 Fika 

 Flexibla öppettider 

 Öppet på kvällstid och helger 

 Samverkan med Capio och Närhälsan. 

  Utbildning i egenvård 

 Yoga 

 Våffelcafé 

 Information om vilka hjälpmedel som finns 

 Klädförsäljning 

 Föreläsningar 

 Pub-Seniorpub 

 Få hjälp att skriva ansökan även de som ska skickas digitalt 

 Mötesplats 

 Tidningar och tidskrifter 

 Spela kort 

 Pussel 

 Sällskap 

 Dans 

 Balansträning 

 Mer gympa 

 Lära sig om teknik 

 Väva, sticka, brodera 

 Kommuninformation 

 

 

 



Sammanställning från Trygga Hem, Framtida seniorboende 

 

 Bostadsrätter (vill sätta in sitt kapital). 

 Hyresrätt 

 Billigt 4500: -/mån (6-8) 

 Radhus i Flo 

 Kollektivboende med trevliga människor 

 Centralt 

 2-3 rum kök tvätt 

 Larm, fiber, inglasad altan (innergård), förråd, garage, lättstädat, 

gemensamhetslokaler, bra utemiljö, odlingslådor,  

 Övernattningslägenhet 

 Portugal 

 Höj medlemsinsatsen från 100: - till 1 000 000 

 Boende hjälper varandra 

 Flyttbara väggar 

 Vill inte ha rum i korridor, höghus 

 

Sammanfattning Kommunens fixartjänst 

Ca hälften av de som besökte bordet kände till fixartjänst. Många blev positiva till kring vad 

vi kan hjälpa till med och det som nämndes var framför allt behovet av att flytta tavlor, 

hänga upp ett duschdraperi och byta gardiner. Eftersom vår broschyr om fixartjänst 

innehåller många exempel vad vi kan hjälpa till med så var det inte så mycket önskemål 

utöver dessa som framkom. Vi fick även frågan om vi har möjlighet att komma ut till olika 

pensionärsföreningar och informera om fixartjänst och det sa vi såklart ja till 

Kontaktperson: Pia Fredriksson Gruppledare Fixargänget 0514/58194  
Arbetsmarknadsenheten 

Exempel på Fixartjänster som är gratis  

 Byta gardiner  

 Byta glödlampor eller lysrör  

 Flytta en tavla  

 Flytta möbler inne i bostaden  

 Kontrollera och byta batterier i brandvarnare  

 Organisera om i köksskåp  

 Halksäkra mattor eller andra förändringar i boendet  

 Ta ner saker från vindsutrymme eller höga skåp  

 Flytta trädgårds- eller balkongmöbler  

 Bära in ved  

 Annan hjälp som kräver att en stol eller stege måste användas 

Mer info på vår hemsida http://www.grastorp.se/omsorg-och-stod/aldre/stod-i-

hemmet/fixartjanst.html 



 

Sammanfattning av några synpunkter/frågor till bordet Park/gata vissa med 

kommentarer andra återkommer vi med svar kring 

 

 Odinsparken ta bort grenar/slyhög efter gallring.  Kommentar: Det är en gammal hög, 
så den är svår att ta hel. 

 Skubbet rensa upp det som ses från promenadstråken. Kommentar: det är rensat 
engång extra redan) och vi kommer göra en omgång till. 

 Kartor över gång och cykelvägar önskas i pappersform, och på hemsidan, de ska vara 
lättlästa och lättydda.  Kartor över cykelvägar utanför samhället, tydliga, gärna 
uppmärkta. 

 Bänkar önskas på promenadstråk i Grästorps samhälle. Kommentar: Bjarne önskar in 
synpunkter på var någonstans det önskades bänkar. 

 Österlånggatan mkt vag belysning, när kommer komplettering/utbyte till LED att ske 
på gatorna i Grästorp samhälle. 

 Johanneberg 4, ta ner mer skog mot bågskyttarna. Kommentar: entreprenör har 
påbörjat att ta ner, fastighetsägare vill ha ner mer. 

 Johanneberg 9, kommunen äger 1/7 av vägen enligt förrättning lantmäteriet, men 
vägen drivs av de boende. 

 Hantverkargatan när kommer asfaltstopp på området. Kommentar: Det är många 
moment som är ganska dyra att genomföra. 

 Ängsvägen Jordhög efter fiberdragning ej återställd. Kommentar:  Grästorp fiber äger 
frågan. 

 Sätta upp infoskylt om våra korkekar vid Tengenepromenaden 

 Bänkar önskas längs den nya gång och cykelvägen till tre älgar 

 Mycket bra att skogen gallrades/röjdes på Skubbet, det var bara några år för sent  
 

 

 

Sammanfattning Kostenheten 

Många kände till kostenhetens verksamhet och hade själva ätit i någon av våra verksamheter 

eller hade anhöriga eller vänner som hade gjort det. Nästan alla uppgav att de var väldigt 

nöjda med maten och måltiderna i Grästorps kommun verkar ha ett gott rykte. Någon 

enstaka person hade synpunkter på maten.  

Kostenhetens fråga till de besökande var: ”vad är en bra måltid för dig?” Övervägande del 

hade fokus på produkten/maten i sin diskussion men många pratade om mötet och 

samvaron som en viktig aspekt. En del lyfte även fram måltidsmiljön. 

Slutsatsen för mig som kostchef var att de allra flesta är väldigt nöjda med maten i sig. Att 

äta sina måltider tillsammans med vänner i en trevlig miljö bidrar till god stämning. Troligtvis 

har kommunens lyckade satsningar på nya äldreboende, träffpunkter, matlagning från 

grunden mm. på senare år påverkat gästernas uppfattning av måltidskvaliteten. Man har 



gjort stora förändringar med nya möjligheter inom alla de fem aspekter som påverkar 

gästens upplevda måltidskvalitet. (grunden i Guide Michelins utvärdering): 

 Produkten 

 Mötet 

 Miljön 

 Stämningen 

 Styrsystemet 

Det enskilt största område som diskuterades som utvecklingsområde var ”mötet” eller 

snarare problematiken i att äta i ensamhet. Att skapa bra möten kändes som ett utav 

kommunens stora utvecklingsområden för att få allt fler invånare att njuta av sin måltid. 

 

 

 
 

 

 

 


