
ÖSTRA STENSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  2021-03-21 

 

Sammanställning av enkät  

 
I oktober 2020 delade styrelsen ut en enkät för att identifiera behov och för att skapa en bild av vad 

vi som medlemmar önskar. Enkätsvaren ger styrelsen en möjlighet att prioritera och fokusera på 

”rätt” saker.  

 

 

Samfälligheten består av 101 hushåll/fastigheter 

• 67 hushåll besvarade enkäten  

 

Vi som bor i samfällighet?  

Ålder Antal 

+ 65 år 44 

51–65 år 25 

26–50 år 28 

18–25 år 7 

11–17 år 11 

0–10 är 15 

 

Parkeringsfrågan – i hushållen finns 

Antal bilar:    56 st 

Hyr p-plats av Wallenstam:   48 st 

 

Sophantering – vi har två gemensamma sophus 

Södra soprummet:  39 hushåll uppger att de främst använder detta soprum 

Norra soprummet:  26 hushåll uppger att de främst använder detta soprum 

Matavfall:   38 hushåll uppger att de sorterar matavfall 

 

Tvättstuga – vi har två gemensamma tvättstugor 

Södra tvättstugan:  29 hushåll uppger att de främst använder  

Norra tvättstugan:  20 hushåll uppger att de främst använder 

Hur ofta tvättar man? 

Mer än en gång i veckan:   3 hushåll  

Max 1 ggr/veckan:  18 hushåll 

1–2 ggr/månaden:  29 hushåll 

Städdagar 

Deltar vid städdagar:  55 hushåll och 9 hushåll anger att dom skulle föredrar att betala  

 

 

 



SYNPUNKTER SOM LÄMNATS I ENKÄTERNA 

 

Felanmälningar 
Vi tog emot ett antal felanmälningar som vi kommer att se över.  

 

Förslag, önskemål och idéer 
Vissa önskemål, förslag och idéer har bara skickats in av ett hushåll medan andra har kommit in från 

flera hushåll. Vi har nedan sammanställa dessa i punktform. Underlaget nedan är ett bra underlag för 

styrelsen i sitt framtida arbete.  

FÖRSLAG, ÖNSKEMÅL och IDÈER 

PARKERING  

• Egna parkeringsplatser 

• Parkering – titta på/åter ta upp förslaget om att bygga parkeringar inom området 

• Parkering – hur ska vi säkerställa pareringar för alla i framtiden? Önskar svar från styrelsen  

• Avgiftsbelägg parkeringen 

• Viktigt med gästparkeringsmöjligheter 

• Hyr ut våra parkeringsplatser  

 

FAKTURERING AV AVGIFTER 

• Digitala fakturor alt e-faktura 

• Kvartalsfaktura i brevlåda  

• Månadsfaktura - digitalt 

• Autogiro på avgiften 

 

UTOMHUSMILJÖ,  

• Planteringsdag för gemensamma områden  

• Slänten vid plommongatan måste fixas 

• Stenlägg slänten Plommongatan 

• Inte anlita företag för grönområden. Vi kan sköta det själva 

• Bara köpa vissa tjänster Sommar av VGP 

• Städdagar – skapar gemenskap 

• Ta bort städdagar, nu när vi har VGP 

• Sopkärl i lekparkerna 

• ”Skvallerspegel vid områdeskarta i norra delen 

• Grillplats 

• Cykelförråd, cykelställ låsbara inom området 

• Sandningslistor – information om vart man har ansvaret för att sanda 

• Snöröjningen sandar, måste kontaktombuden fortsätta med detta? 

• In och utfarter i området, när centrum bygg om 

• Området behöver ett skönhetslyft 

• Buller och avgasskydd – mot Ältavägen.  

• Fler parkbänkar i området, speciellt längst Hallongatan  

• Plantera exempelvis Spirea i olika färger där det idag finns små gräsytor 

• Gemensamma grönområden mellan enplanshusen. Hur sköts dom och vad kan vi använda 
dom till? 

 



 

ÖVRIGT 

• Flytta fram städdagen på hösten så att alla löv hinner falla  

• Containrar minst 3 ggr per år  

• Årliga gemensamma kräftskivor, gårdsfester mm  

• Behöver vi verkligen manuell avläsning av vatten och värme? 

• Solceller alternativt bergvärme 

• Årsstämma genomförs via ex Teams /eller kombinerat fysisk och digitalt 

• Informationsmaterial för nyinflyttade 

 

TVÄTTSTUGOR 

• Avgiftsbelägg tvättstugan 

• Polletter till tvättstugan 

• Automater för betalning vid tvätt 

• Digital bokning för tvättstuga 

 

FASADER  

• Ta fram rekommendationer/anvisningar för färgsättning 

• Måla hela baksidan mot Ältavägen  

• Prioritera åtgärder av fasaderna mot Ältavägen 

• Kräv godkännande från styrelsen innan målning av fasader och staket 

• Vad kan vi göra med ytorna bakom husen mot ältavägen 

• Området behöver ett skönhetslyft 

 

 

Vi vill tacka alla som har besvarat enkäten! 

 

Mvh/ Styrelsen 

 

 

 

 

 


