
 

      

ENKÄT till boende i  

Brf Skogskarlen 

 

BAKGRUND: Genom satsningarna på nya fönster och balkonger har vi i styrelsen gjort de 

mest akuta och omfattande underhållsarbetena och vi har möjlighet att titta lite mer 

långsiktigt. Vad behöver vår förening på sikt för att vara en bra och attraktiv Brf förening? Vi 

i styrelsen vill därför gärna få din syn på vad vi ska prioritera då det gäller våra ytor och då 

det gäller ekonomi. Tacksam för svar senast 2017-02-12  

                                                                      / Styrelsen 

Tycker du vi ska prioritera de olika punkterna skriv ett stort J  (ja) framför punkten. Tycker du 

tvärtom – dvs att vi föreningen inte ska lägga ekonomiska och personella resurser skriv ett 

tydligt N (nej). Har du ingen åsikt hoppar du över punkten. Komplettera och kommentera 

gärna. 

 

MILJÖ: Jag önskar att föreningen 

prioriterar  

……  Ännu bättre återvinningssortering 

……  Kompostering av matavfall 

……  Bilpool inom föreningen 

……  Lastcykel att hyra inom föreningen 

……  Elladdningsmöjligheter för bilar 

……  Elladdningsmöjligheter för cyklar /   

         mopeder 

……  Lägenhetsindividuell mätning av  

        varmvattenförbrukningen 

 

LOKALYTOR:  Jag önskar att föreningen vid 

disponering av föreningens lokalytor 

……  Fixa maximal uthyrd/försåld yta för 

        att hålla nere avgiften 

……  Möjlighet att hyra större bättre förråd 

……  Prioritera tränings/styrkelokal 

……  Prioriterar gym / bastu 

……  Gör om matkällarförråden till mer 

         rationella förråd som kan hyras 

TOMTYTOR:   Jag önskar att föreningen 

vid disponering av föreningens tomtytor 

……  Prioriterar fler gemensamma cykel-  

        parkeringar 

……  Prioriterar enskilda ”cykelgarage” att 

        hyra för individuell inlåsning 

……  Prioritera att anlägga odlingar – 

        rabatter / kryddträdgård o dy 

……  Satsar på lekplatserna 

……  Anlägger boulebanor 

……  Satsar på bättre belysning på 

        lekplatser / tomtmark 

……  Satsar på höns-/bi-/kaningård 

……  ………………………………………………… 

 

DIGITALISERING: Jag vill att föreningen … 

…...  Satsar på kodlås på portar och förråd 

……  Satsar på porttelefon och taggläsare i 

         våra portar och förråd 

……  Satsar på digitalt system för bokning 

       av föreningslokal o tvättstuga 



UPPHANDLING: Jag önskar att föreningen 

…… Fortsätter tillhandahålla grupplösning  

       för bredband: Jag upplever att Com-  

       Hem lösningen idag fungerar:     

       ….. Mycket bra 

       ….. Tillräckligt bra    

       ….. Dåligt 

       ……………………………………….. 

……  Upphandlar grupplösning för 

        TV-abonnemang 

…... Upphandlar grupplösning för  

        el-abonnemang 

…… Upphandlar kollektivt försäkring av 

       bostadsrättstillägget 

……  …………………………………………………….. 

 

INOMHUSTEMPERATUR: Värme kostar 

och påverkar föreningens ekonomi. Jag vill 

att inomhustemperaturen är:  

….. 18-20 grader 

…..  19-21 grader 

….  20-22 grader 

….. mer än 22 grader 

 

SOCIALT: Jag vill att föreningen 

……  Fixar en sluten Facebook grupp för 

        boende i föreningen 

……  Ordnar klädbytardagar 

…...  Ordnar med gemensam torsdags-  

        soppa i föreningslokalen för en billig 

        peng 

……  Ordnar fler fixardagar – då vi bygger 

        fågelholkar/ fixar trädgård  / m m … 

……  Ordnar utrustning i föreningslokalen 

        för gemensamma Film-kvällar/ TV-  

       spel 

……  ………………………………………………………. 

 

ENGAGEMANG: Många av ovanstående 

punkter kräver ett gemensamt 

engagemang för att kunna förverkligas. 

 

…… Jag är beredd att bidra 

Jag kan tänka mig att arbeta med: 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

…………………………………………………..

*************************************************************************** 

Plats för ytterligare förslag och input till styrelsen. 

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

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

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

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

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

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

************************************************************************** 

Sammanställning av enkätsvaren kommer att redovisas på en informationskväll i förenings-

lokalen den 8 mars kl 18:30   Välkomna!   

 

Enkäten skickas eller lämnas senast 2017-02-12 till  

Ingmar Åkesson, Bäckaskiftsvägen 17, 3 tr….     ingmar@skogskarlen.se 

 

Enkäten ifylld av ……………………………………………………………….       Port :  ……  

Om du vill vara anonym, ange om du är hyresgäst……. eller bostadsrättsinnehavare: …………… 

mailto:ingmar@skogskarlen.se

