
BYAHUS
 och 

ANPASSAT BOENDE i LATORP?
- en enkätundersökning för Latorps Byalag
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Latorps byalag har sökt  projektmedel till Omnikomni & Kvarbo i Latorp och beviljats 
5000 kr till en enkät av Leader Mellansjölandet. Vi skrev:

Latorp saknar ett byahus/större samlingslokal/idrottshall/företagarhotell och boende för per-
soner som behöver ett mer anpassat boende. För att förbättra livskvaliteten, miljön och främja 
utvecklingen i vår bygd vill vi ta reda på:

- om Latorparna önskar ett byahus, och vad det i så fall ska innehålla
- om Latorparna önskar ett senior/trygghets/anpassat boende i Latorp

I början av sommaren-09 hölls ett seniorcafé där dessa frågor diskuterades. Kommunen verkar 
positiv till idén och vi vill nu ta reda på¨intresset i allmänhet. Vår enkät är riktad till boende i 
Latorp för att undersöka vad som önskas här och om dessa projekt är möjliga att genomföra. 
Utfallet av enkäten styr om vi kan gå vidare med projektet; studieresor, samla ytterligare kun-
skap och medel. Målet är i så fall att utföra byggprojekten med “hållbart byggande”, både vad 
gäller sociala- och ekologiska aspekter. 

Ta gärna några minuter och ge oss er åsikt. Enkäten lämnas sedan i någon av Latorps byalags 
brevlåda - finns vid byalagets infotavla intill Bergavägen och i korset mot norra Latorp, eller 
skickas till Ewa Overmeer, Ingelstavägen 12, 71994 Vintrosa senast den 13 maj. Vid frågor 
kontakta Ewa Overmeer; 296527 el ordf@latorpsbyalag.se. Enkäten finns på hemsidan för 
nedladdning. Sammanställning av enkätsvaren presenteras i Latorpabladet och på hemsidan.

Vänliga Hälsningar
Latorps byalag



ALLMÄNT
1. Antal personer i hushållet, vuxna resp. barn? (skriv svaret)

 Vuxna __________  Barn __________   

2. Hur gammal är du/ni (gäller vuxna)? (ringa in svaret)

 -30                30-49               50-64               65-75               76-85               86- 

3. Nuvarande boendeform? (ringa in svaret)

 Villa                Hyresrätt              Bostadsrätt              Annat 

BYAHUS

Ett Byahus kan vara en samlingsplats för många olika aktiviteter i Latorp. Där kan ordnas aktiviteter för alla 
åldrar på olika tider av dygnet och även vara en lokal att hyra för eget bruk. 

4. Ser du/ni ett behov av en samlingslokal i Latorp? (ringa in svaret)

 Ja  Nej

5. Skulle du/ni vara intresserad av att använda lokalen för eget bruk, tex. kalas, fester mm.? (ringa in svaret)

 Ja  Nej

6. Hur skulle du/ni önska att ett byahus var placerat? (ringa in svaret/svaren)

 Mitt i byn I utkanten av byn Vid busshållsplats Vid lekplats Vid skolan

 Annat  ______________________________

7. Vad skulle du/ni önska att ett byahus skulle innehålla/ kunna användas till? Nedan finns några förslag. 
(ringa in det du/ni tycker är relevant och komplettera med egna förslag och funderingar) 

 Fritidsgård  Café        Pub    Restaurang      Varuleverans          Föreningslokal 
 
 Företagarhotell Kiosk  Affär  Post/Bank  Internetcafé

 Rum för distriktssköterska/vård         Föreläsningar/kurser  Träningslokal

Egna förslag:___________________________________________________________________________

8. På vilket sätt skulle du kunna delta i finansiering o underhåll av byahuset?

Inte alls   Köpa andel   Hyra företagsplats   Hyra för fester   Bidra m Ideellt arbete    ___________________



Senior/Trygghets/Anpassat boende
Tanken är här ett anpassat boende med ökad tillgänglighetsstandard. Inte specifikt för äldre utan för den som 
önskar ett tryggt och lättskött boende, utan att behöva flytta från Latorp. Detta boende kan läggas i anslut-
ning till det ev byahuset för att dra nytta av en gemensam samlingslokal för t ex lunchservering. 

8. Ser du/ni ett behov av Senior/Trygghets/Anpassat boende i Latorp? (ringa in svaret)

 Ja   Nej  Nej, men på annan ort  Ja, fast ej aktuellt för oss/mig

9. Om “nej, men på annan ort” ange vart och varför? 

_______________________________________________________________________________________

Om “ja” på fråga 8 svara på följande frågor: 
10. Vilken typ av boendeform? (ringa in svaret)

 Hyresrätt              Bostadsrätt              Annan upplåtelseform

11. Vilken våning skulle du/ni önska bo på? (ringa in svaret)

 Markplan 1 tr. upp 2 tr. upp eller högre

12. Vilken lägenhetsstorlek önskas? (ringa in svaret)

 1 rok  2 rok  3 rok  Större än 3 rok

13. Ange maximal hyres/boendekostnad. (ringa in svaret)

 5000 kr/mån  7500 kr/mån  10000 kr/mån  Annat__________________

14. När önskar du/ni flytta till boendet? (ringa in svaret)

 Snarast  Inom 5 år Inom 10 år Senare

15. Närmiljön. Vad tycker du/ni är viktigast i byggnadens närmiljö och placering. (ringa in svaret/svaren)

 Kollektivtrafik  Naturnära Service Kultur    Lungt & tyst      Aktiv närmiljö 

 Tillgång till gemensamhets/samlingsrum Uteplats Mitt i byn Utkanten av byn
 
 Annat _________________________________________________________________________
 
16. Önskas möjlighet att kunna odla i närheten av boendet? (ringa in svaret)

 Ja  Nej

17. Önskas parkeringsplats i anslutning till bostaden?

 Ja  Nej  Ja, garage 



18. Egna kommentarer och synpunkter (om boende o/el byahus, finansiering el andra tips o idéer)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Intervju

I samband med denna enkät skulle vi önska hålla några intervjuer vad gäller byahus och senior/ anpassat 
boende för att kunna diskutera mer kring önskemål och tankar vad gäller detta. Om du/ni skulle vilja ställa 
upp på en intervju, antingen via telefon eller att vi träffas (enskilt eller i grupp) ange kontaktuppgifter nedan, 
så kontaktar vi dig/er. 

 
Namn: ______________________________________________________________

Tele/mejladress:_______________________________________________________

Tack för att ni tog er tid att svara på enkäten! Glöm inte att lämna den i 
byalagets brevlåda, senast på Tysslingedagen den 13 maj, TACK!

PS Vi finns i Gjuthuset under Tysslingedagen o kan visa skisser från en lokal 
arkitekts examensarbete; allaktivitetshus & bostäder. DS

“Allt är möjligt, en del saker tar bara lite längre tid”


