Brf

Parkdammen
3/2017

Information från styrelsen

Så tyckte ni om boendet i Brf Parkdammen?
Enkäten om ditt boende i Brf Parkdammen är nu avslutad.
Glädjande var att vi fick in svar från drygt 50 % av lägenheterna
och att betyget var överlag gott för både boendekvalitén och
styrelsens arbete. Nu börjar uppföljningsarbetet beträffande
svaren och alla synpunkter och förslag, som var framförda i
”kommentarfältet”.
Här följer nu ett sammandrag av vad ni tyckte om ert boende:
A. Allmänt om ditt boende
Svaren på frågorna i den här sektionen visade att 100 % av de svarande var nöjda eller
mycket nöjda med sitt boende, förutom när det gäller månadsavgiften, som fick betyget 3 av
5 möjliga. Kvalitén på boendet i förhållande till månadsavgiften var 85 % nöjda eller
mycket nöjda med.
B. Skötseln av fastigheten
Bra eller mycket bra var det allmänna omdömet om fastighetens skötsel från 96 % av de
svarande. De lägsta betygen fick snöröjningen (3,9 av max 5), sophämtningen (3,9 av max
5) och städningen av trapphusen (4 av max 5). Vi kommer att ta upp samtal med våra
entreprenörer om hur deras betyg ska kunna höjas.
Värmen i lägenheterna fick också ett relativt lågt betyg (3,5 av max 5). När 44 % har angivit
att temperaturen i vardagsrummet endast är 19 – 20 grader, betyder det att vi måste göra en
särskild utredning om detta förhållande. Vi ber därför er, som har bara 19 – 20 grader, att
höra av er till styrelsen, så att vi får utreda vad den låga temperaturen i er lägenhet beror på.
C. Styrelse och information
När det gäller styrelsens arbete var betygen genomgående höga. Betyget för information 4,9
av 5 möjliga, för skötseln av ekonomin 4,8, för tillgängligheten 4,6. Av de 50 % av de
svarande, som deltog vid den gångna årsstämman, ansåg 96 % att stämman var bra eller
mycket bra. Här behöver vi tips och idéer om hur vi ska kunna öka intresset för att närvara
vid stämman. Hör av dig om du har förslag.
D. Grannar och aktiviteter
Svaren i den här sektionen var också positiva. 96 % tycker att samverkan och trivsel med
grannarna är bra eller mycket bra. 94 % anser att de störs mycket lite eller inte alls av sina grannar.
95 % tycker att föreningens medlemsaktiviteter är bra eller mycket bra.
E. Trygghet i boendet
På frågan om hur man upplevde trygghet i sitt boende svarade 98 % att den var god eller mycket god
och gav betyget 9,4 av 10 möjliga.

De förslag och synpunkter som skrevs i slutet av vissa enkäter redovisas inte här, men
kommer att behandlas vid nästa styrelsemöte.
Nästa styrelsemöte: 20/2 2017.
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