HÅLLNÄS SOCKENRÅD FRÅGAR

—————————————————————————————————————————————————————————

Utvecklingsprojektet Framtid Hållnäs är just nu i sin kartläggande fas. Därför är vi nu extra sugna på att
ställa frågor till er hållnäsare. Ju fler som svarar, desto bättre underlag får vi att arbeta vidare med. På
baksidan finns frågor kring ett trygghetsboende, riktade till er mellan 55-85 år.
Vi är mycket tacksamma om ni vill svara på de frågor som är relevanta för er. Antingen kan ni ta hela
denna bilaga (lägg i kuvert om ni vill, eller bara vik ihop den) och lämna in i kassan på ICA Kastbergs (där vi
har en låst brevlåda). Ni kan också scanna bilagan och mejla till framtid@hallnas.info. Till samma mejladress kan ni också skicka frågor och kommentarer kring enkäten. Ni når även projektledarna på
0704684607. Hör gärna av dig om du inte kan lämna in enkäten på ICA själv, eller behöver fler enkäter.
Tack för hjälpen!

Bli fastboende i Hållnäs? Ett par frågor till er som är fritidsboende i Hållnäs.
Vad skulle kunna få dig/er att överväga att blir fastboende i Hållnäs?

Vilka hinder/möjligheter ser du/ni för att flytta permanent till fritidshuset?

Hur länge har du/ni varit fritidsboende här?

Hur kan vi inspirera, informera och liva opp er under höst/vinter/vår? Fråga till alla!
En del av projektet Framtid Hållnäs handlar om att höja livskvalitén och utöka utbudet lokalt genom att
arrangera återkommande träffar en gång i månaden september-april. Dessa skulle kunna vara allt möjligt,
från en föreläsning om digitalisering eller en workshop om krishantering vid t ex en storm, till temakväll
om mathantverk, kläd/fröbytardagar, LAN, filmklubb eller en skaparverkstad. Vad vill du ska hända?
Har du förslag på en träff, eller t ex en föreläsare du tycker skulle vara intressant att lyssna till?

Vill du, eller din förening, vara med och samarrangera en träff? Skriv dina kontaktuppgifter här, eller
mejla direkt till framtid@hallnas.info.

Vad brinner du för? Fråga till alla! NU är bästa tiden att ta fram gamla och nya idéer för att utveckla
Hållnäs till en ännu bättre plats att leva! Vill ni starta en liten idé– eller arbetsgrupp och fokusera på något
som just ni tycker är viktigt och roligt? Under projekt Framtid Hållnäs 2019-21 finns projektledarna här för
att stödja, coacha, kolla upp stödmöjligheter, sprida och samla information, kontakta myndigheter mm. Är
det skolan, boende, vandringsleder, kulturevenemang, omställning, företagande eller något helt annat
som du vill lyfta i bygden? Passa på att ta ett initiativ nu!
Skriv gärna ditt förslag till arbetsgrupp här, och dina kontaktuppgifter. Eller mejla direkt till framtid@hallnas.info.

Vi använder dina uppgifter enbart för Sockenrådets räkning. Vi delar inte ut dina uppgifter till någon annan part.

Hur vill du bo när du blir äldre? Frågor till dig som är fastboende i Hållnäs och 55-85 år
Projektet Framtid Hållnäs undersöker förutsättningar för ett kollektivt trygghetsboende med prisvärda lägenheter i Edvalla. Ett trygghetsboende är lägenheter anpassade för personer över 65 år som är för friska
för att få ett särskilt boende. Boendet ger trygghet och social samvaro samt tillgång till personal och gemensamma lokaler där även måltider kan intas. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i ett trygghetsboende. Idag finns inte många möjligheter för den som vill bo kvar i Hållnäs men vill flytta från sitt nuvarande
boende. Vi vill veta vad du tycker och behöver ha ditt svar inom 4 veckor för att kunna driva frågan vidare.
Tack för din medverkan!
Är ni flera i samma hushåll som vill svara? Skriv av frågornas nummer på ett annat papper, och låt en
av er svara där. Det kommer också att finnas extra enkäter på ICA Kastbergs, där du även kan lämna in
dina svar. Hör gärna av er per telefon om ni har frågor krig enkäten—0704 68 46 07 (Åsa Norling).
1.

Födelseår

2.

Kön (ringa in)

Man / Kvinna / Vill ej svara

3.

Nuvarande bostad (ringa in)

Egen fastighet / hyrselägenhet

4.

Antal personer i hushållet

5.

Hur nöjd är du med din boendesituation nu? (ringa in)

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / (1 = inte alls nöjd, 5= mycket

nöjd)
6.

Hur intressant är trygghetsboende för dig? (ringa in)

Mycket / Ganska / Inte intressant

7.

Om ja på fråga 6, var skulle du vilja bo? (ringa in)

Hållnäs / Skärplinge /Karlholm / Tierp / Annan

8.

Hur stor bostad vill du ha? (ringa in antal rum)

1 rum / 2 rum / 3 rum / 4 rum

9.

När skulle du kunna tänka dig att flytta? (ringa in)

Inom 1 år / 2-3 år / Längre fram / Vet ej

10.

Något annat? Har du fler tankar kring ett framtida trygghetsboende i Hållnäs? Eller andra tankar om boende, bostäder och att bli äldre i Hållnäs? Dela dem gärna med oss i rutan nedan!

Vi använder dina uppgifter enbart för Sockenrådets räkning. Vi delar inte ut dina uppgifter till någon annan part.

