Enkät inom förstudien byahus med tillhörande
boende i Läppe
Byalaget kreativa Läppe genomför sedan i mars en förstudie som ska ge
underlag till byggandet och drivandet av ett byahus med tillhörande
boende. Förstudien är ett samarbete mellan Byalaget kreativa Läppe och Vingåkers
kommun. Förstudien ska ge Byalaget kreativa Läppe en bild över de ekonomiska
förutsättningarna som finns för att kunna bygga ett byahus och tillhörande bostäder, där
undersöks det bland annat vilka bidrag som finns och hur förutsättningarna för byggandet
ser ut. Underlag håller också på att tas fram över den verksamhet som skulle kunna
bedrivas i byahuset och i vilken form verksamheten skulle kunna bedrivas, där formen
ekonomisk förening ser ut att passa bäst.
På vår hemsida www.lappebyahus.se finns bakgrunden och mer information om det
arbete har lagts ner hittills.
För att få ytterligare underlag för de behov som finns genomför vi just nu en enkät till er
som bor i området kring Läppe.

Stort TACK för att du hjälper till med vårt fortsatta arbete!
Är ni: (ringa in svaret)

Ålder:

Permanentboende

Upp till 25 år

Fritidsboende

Mellan 25-60 år
Över 60 år

Byahus
Service och trygghetspunkt
1. Är du intresserad av den service som en kommande servicepunkt i byahuset
kan komma att erbjuda. T ex distriktsköterska, läkare, informationscenter för
Läppes aktiviteter eller varu- och postutlämning?
Inte intresserad
1

Väldigt intresserad
2

3

4

5

6

Byahuset är tänkt att kunna fungera som en trygghetspunkt vid samhällskris. Så om
exempelvis elsystem slås ut över hela Sverige kommer byahuset få el genom
kommunens portabla elverk för värme och matlagning. Byahuset kommer också att
kunna används som samlingspunkt och för att informera allmänheten vid kriser.
2. Hur viktigt anser du att det är med en trygghetspunkt i Läppe?
Inte alls viktigt
1

Väldigt viktigt
2

3

4

5

6

Lokaluthyrning
3. Är du intresserad av att kunna hyra lokal i byahuset för privata
sammankomster t ex bröllop, begravningar, övernattning eller fester?
Inte intresserad
1

Väldigt intresserad
2

3

4

5

6

4. Är du företagare och intresserad av hyresmöjligheter för ditt företag i
byahuset för kontorsarbetsplats eller försäljning av varor och tjänster?
Inte intresserad
1

Väldigt intresserad
2

Jag är inte företagare ( )

3

4

5

6

5. Är du aktiv i en förening som skulle kunna vara intresserad av att hyra en
lokal i byahuset för t ex möten och föreningsaktiviteter?
Inte intresserad
1

Väldigt intresserad
2

3

4

5

6

Jag är inte aktiv i föreningar ( )

Aktiviteter i och kring byahuset
6. Skulle du vara intresserad av gemensamma aktiviteter i och kring byahuset t
ex PUB kväll, café, bilbingo, studiecirklar, kurser, marknader för olika varor
eller liknande?
Inte intresserad
1

Väldigt intresserad
2

3

4

5

6

7. Är du som vårdnadshavare, barn eller ungdom intresserad av aktiviteter för
barn och ungdomar i eller runtomkring byahuset?
Inte intresserad
1

Väldigt intresserad
2

3

4

5

6

Jag är inte barn, ungdom eller vårdnadshavare till barn eller ungdom ( )
Fyll i era egna förslag på aktiviteter och service:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Boende
Det planeras att byggas kooperativa hyresrätter, eftersom det är det är ett fördelaktigt sätt
att åstadkomma ekonomisk stabilitet. Kooperativa hyresrätter betyder att den som vill bo i
hyresrätten betalar en insats, och kan på så sätt få en lägre månadskostnad. När man
flyttar från hyresrätten får man tillbaka sin insats. De lägenheter som planeras kommer
vara mellan 30-80m² och vi bedömer nu att en insats kommer ligga på i storleksordningen
300 000 – 600 000 kr beroende på lägenhetsstorlek. Vi bedömer att hyresnivån för en
lägenhet på 60m² kommer ligga på cirka 5 000 kronor i månaden
Byalaget kreativa Läppe ser det här som ett långsiktigt projekt som gör att människor ska
kunna bo i Läppe utan att behöva ha fullständigt ansvar för hus och trädgård. Så även om
du som läser det här nu inte är intresserad just nu så kan det kanske vara intressant om
tio eller femton år då din livssituation är annorlunda.

8. Hur intresserad är du av att investera i och bo i en kooperativ hyresrätt i
Läppe inom 3-4 år?
Inte intresserad
1

Väldigt intresserad
2

3

4

5

6

9. Hur intresserad är du av att bo i en kooperativ hyresrätt i Läppe inom 10 år?
Inte intresserad
1

Väldigt intresserad
2

3

4

5

6

Genom att besvara den här enkäten bidrar du till utvecklingen av vårt vackra
Läppe!

Tack för att du har tagit dig tid att besvara den här enkäten!
Svaren på enkäten kommer att presenteras på vår hemsida www.lappebyahus.se
För att vara säker på att du inte missar någon information så prenumerera gärna på vårt
nyhetsbrev som kommer påminna dig om när svaren på enkäten kommer.
För ytterligare information kontakta gärna vår projektledare RoseMarie Hellén på tele:
0736 18 77 11 eller via mejl rosemarie.hellen@vingaker.se

Svaren ska lämnas in senast den 30/8 2020 till en av följande brevlådor:
Anders och Anita Bomans brevlåda på Högbackevägen (adress Stenrösevägen 1)
Börje Sandbergs brevlåda på Strandvägen (adress Ängsvägen 11)
Karina Veinhedes brevlåda på Läppevägen (adress Läppevägen 5)
Om du var på Byalaget kreativa Läppes årsmöte och redan har fyllt i enkäten så behöver du inte
fylla i den igen!

