Enkät för boende i Ödeshögs kommun

ödeshögs kommun
där du bor i framtiden?

läs mer eller fyll i enkäten digitalt på

www.odeshog.se

i samband med framtagandet av ny översiktsplan är vi som jobbar
med samhällsplanering intresserade av vad Du tycker!

Svara senast den 31 januari 2019!

IDENTITET - Beskriv vår kommun med tre ord
1.

2.

3.

STOLTHET - Vilken är din favoritplats i kommunen?		Vilken plats visar du helst för en besökare?
Ange plats eller område:						Ange plats eller område:

POSITIVT - Vad tycker du är bra i Ödeshögs kommun?

NEGATIVT - Vad kan bli bättre/vad saknas i Ödeshögs kommun?

FRAMTID - Var i Ödeshögs kommun vill du helst bo?			

Bor du där du helst vill?

Ange plats eller område:		
									

__ Ja		

__ Nej

FRAMTID - Hur vill du helst bo?
__ Hyreslägenhet

__ Villa

__ Bostadsrättslägenhet

__ Gemensamt (kollektiv)

__ Radhus/kedjehus/parhus

__ Annat: ___________________

FRAMTID - Vad är viktigast för dig när du väljer var du vill bo? välj ut de tre viktigaste, ange 1,2,3 (där 1 är viktigast)
__ Nära till jobbet

__ Utsikt över vatten

__ Nära till familj och vänner

__ Utbud av kultur/evenemang

__ Bra kollektivtrafik

__ Tillgång till bredband

__ Nära till affär och service

__ Möjlighet att bygga mitt drömhus

__ Nära till förskola/skola

__ Bostadspriset

__ Nära till fritidsaktiviteter (idrotts- och föreningsliv)

__ Utbud av olika bostadstyper

__ Nära till naturen

__ Trygg utemiljö

__ Utsikt över landskapet

__ Annat: ___________________

uppgifter om dig som fyllt i
Vilken anknytning har du till Ödeshögs kommun? Markera det alternativ som bäst stämmer in på dig.
__ Bor i kommunen
__ Bor och arbetar i kommunen
__ Kvinna		
__ 0-19år

__ Arbetar/har verksamhet i kommunen
__ Har fritidsboende i kommunen

__ Man			

__ 20-26år

Vilket postnummer bor du på:

__ 27-45år

__ Annat		
__ 46-64år

__ Vill ej svara

__ 65-79

__ 80+

Lämna in enkäten

till

ödeshögs kommun
kommunkontoret
stora torget 3

599 80 Ödeshög

övriga synpunkter

ödeshögs kommun
kommunkontoret

Lämna in enkäten

till

stora torget 3

599 80 Ödeshög

