
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

ENKÄT OM 

RENOVERINGEN 

 

 

Vi vill gärna veta vad du tycker! 

Efter att ha avslutat etapp 1 och 2 är vi inne i etapp 3 i det omfattande 

renoveringsarbetet här på Rud. Nu skulle vi gärna vilja veta mer om hur du 

tycker att det har fungerat under renoveringen. Därför får du denna enkät 

som vi hoppas att du vill ta dig tid att fylla i.  

 

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna rätta till sådant som 

eventuellt har blivit fel och för att vi ska bli bättre i det kommande 

renoveringsarbetet. 

 

Lämna/skicka in din enkät 

Skicka in enkäten i bifogat svarskuvert eller lämna kuvertet till ombyggnads-

expeditionen på Horsensgatan 188. Vi är tacksamma om du lämnar ditt svar 

senast den 3 maj. 

 

Mer information 

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till Rolf Aleskog, KBAB,  

tfn 054-540 74 81. 
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1. Information innan renoveringen 

Vad tycker du om KBABs skriftliga 
information som skickades ut innan 
renoveringen? 

□ Mycket bra  

□ Bra  

□ Dålig  

□ Mycket dålig 

 
Kommentar: ……………………………………………… 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 

Vad tycker du om den muntliga 

information som du fick innan 

renoveringen (till exempel vid 

informationsmötet)? 

 

□ Mycket bra  

□ Bra  

□ Dålig  

□ Mycket dålig 

□ Jag deltog inte på informationsmötet och jag har  

 inte fått någon annan muntlig information 
 
Kommentar: ……………………………………………… 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 

Fick du den information du behövde? 

 
□ Ja  

□ Nej, jag hade önskat mer information om ………… 

 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 

Hur skulle informationen innan 

renoveringen kunna bli bättre och 

tydligare? 

 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
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2. Information under renoveringen 

Vad tycker du om informationen under 
arbetets gång? 

□ Mycket bra  

□ Bra  

□ Dålig  

□ Mycket dålig 

 
Kommentar: ……………………………………………… 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 

Fick du den information du behövde? 

 
□ Ja  

□ Nej, jag hade önskat mer information om ………… 

 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 

  
3. Boende under renoveringen  

Var har du bott under renoveringen av 

din lägenhet?  

 

□ I bostadsmodul  

□ I ersättningslägenhet  

□ Annat boende 

Hur tycker du att flytten till ditt 

tillfälliga boende fungerade? 

 

□ Mycket bra  

□ Bra  

□ Dåligt  

□ Mycket dåligt 

 
Kommentar: ……………………………………………… 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 

Hur tycker du att flytten tillbaka till din 

lägenhet fungerade? 

 

□ Mycket bra  

□ Bra  

□ Dåligt  

□ Mycket dåligt 

 
Kommentar: ……………………………………………… 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
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Om du har bott i bostadsmodul, vad 

tycker du om bostadsmodulens 

utrustning och inredning? 

 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 

Vad skulle vi kunna ha gjort bättre när 

det gäller flytten från och tillbaka till 

din lägenhet? 

 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 

  
4. Åtgärder i din lägenhet  

Vad tycker du om de åtgärder som är 

gjorda i din lägenhet? 

 

□ Helt rätt åtgärder 

□ Rätt åtgärder men jag saknade ……………………. 

 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 

□ Många åtgärder var onödiga 

□ Hela renoveringen var onödig 

Hur väl tycker du att arbetet är utfört?  

 
□ Mycket bra  

□ Bra  

□ Dåligt  

□ Mycket dåligt 

 
Kommentar: ……………………………………………… 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 

Om fel har uppstått under 

renoveringen, hur har dessa klarats 

av?  

 

□ Snabbt  

□ Det tog lång tid att åtgärda 

□ Felet/felen är fortfarande kvar 

□ Jag har inte upplevt några fel eller skador 

 
Kommentar: ……………………………………………… 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
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5. Tillval/Plusval  

Vad tycker du om utbudet av 

produkter att välja mellan? 

 

□ Mycket bra  

□ Bra  

□ Dåligt  

□ Mycket dåligt 

 
Kommentar: ……………………………………………… 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 

Saknades någon produkt som du 

skulle vilja ha haft? 

 

□ Nej  

□ Ja, jag saknade ……………………………….......... 

 
…………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………….. 

Tycker du att de olika produkterna var 

prisvärda (det vill säga tycker du att 

man fick mycket för pengarna)? 

 

□ Ja  

□ Nej, några produkter var för dyra 

□ Nej, de flesta produkterna var för dyra 

 
Kommentar: ……………………………………………… 
 
…………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………….. 

Har du besökt visningslägenheten? 

 
□ Ja  

□ Nej 

Om du har besökt visningslägenheten, 

vad tycker du om hur basval, tillval 

och plusval presenterades där? 

 

□ Mycket bra  

□ Bra  

□ Dåligt  

□ Mycket dåligt 

 
Kommentar: ……………………………………………… 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
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6. Bemötande  

Hur tycker du att du har blivit bemött 

av dem som har arbetat med 

renoveringen?  

□ Mycket bra  

□ Bra  

□ Dåligt  

□ Mycket dåligt 

□ Har inte haft någon kontakt med någon i  

 personalen 
 
Kommentar: ……………………………………………… 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 

  

7. Övrigt  

Skriv gärna ner övriga kommentarer 

och synpunkter som du har kring 

renoveringen av din lägenhet och hur 

du tycker att det har fungerat! 

 
 

 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………….. 

 

 

Skicka in enkäten i bifogat svarskuvert eller lämna kuvertet till ombyggnadsexpeditionen på 

Horsensgatan 188. Vi är tacksamma om du lämnar ditt svar senast den 3 maj. 

 

 

Tack för dina synpunkter! 


