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Enkätfrågor

Fråga 1 * Hushållets adress (svarsfrekvens)
Fråga 2 * Hur många bilar har varje hushåll?
Fråga 3 * Annan bil som hushållet nyttjar frekvent?
Fråga 4 Garageplats för uthyrning?
Fråga 5 * Parkeringsbehov för MC/ skoter?

Fråga 6 Fria kommentarer

* = Obligatoriska frågor



Fråga 1:                      Svarsfrekvens

Av 83 hushåll….
● 78 st har besvarat frågorna
● Ytterligare 4 hushåll har lagts till manuellt på fråga 1 

(sent inkomna svar)

Inkluderas inte:
- Nhv 84 - uthyrt 



Fråga 2:
Hur många bilar har varje hushåll?

82 svarande hushåll = 108 bilar
● 53 hushåll har 1 bil     (64,6%)
● 23 hushåll har 2 bilar  (28%)
● 3 hushåll har 3 bilar    (3,7%)
● 3 hushåll saknar bil     (3,7%)

I dagsläget har Alskäret tillgång till: 
83+1         garage
18+2         gästplatser     

totalt:       104 platser



Fråga 3: 
Annan bil som inte ingår i hushållet 
men som nyttjas frekvent? 

10% av de boende har frekvent med sig en lånad bil hem som de 
behöver kunna parkera.                  (78 svar)



Fråga 4:
Garageplatser för uthyrning

Denna fråga vände sig till de som svarat “NEJ” på fråga 2.

● I föreningen finns 3 hushåll som saknar bil
● Samtliga hyr redan idag ut sina garageplatser till andra 

boende i Alskäret.



Fråga 5:
Möjlighet att parkera MC

14 % (11 hushåll) ser gärna att det finns särskilda platser för att 
parkera MC/ skoter.                       (78 svar)



Frekvent förekommande kommentarer 

● Skapa parkeringsplatser utmed garagets långsida
● P-automat för gästplatser på övre däck
● Alla måste parkera sina bilar i garaget!



Exempel på övriga kommentarer 

● Gör en brandinspektion av garagen. 
Garage ska inte vara förråd.

● Justera bredden på parkeringsrutorna som idag är 
för smala! (18 platser skulle då blir 15)

● Parkering längs med hela Norrholmsvägen
● Gör en ”vägbula” för att sänka farten



Vad händer nu?

Styrelsen arbetar vidare med att ta fram ett paket med olika lösningar 
baserade på de svar och kommentarer som lämnats in. 

Målet är att dessa lösningar ska presenteras under våren.


