
Stråtjära/Holmsvedens Hem & Skola förening 

www.skogssocken.se 

Vill ni stödja vårt arbete för bygden ekonomiskt, bli stödmedlem Bg 5111-0807  

 

Hej Sockenbo! Vi gör nu en enkätundersökning gör att ta reda på hur vi kan 
förbättra förutsättningarna för inflyttning och byte av bostad inom  
Stråtjära/Holmsveden området, En viktig fråga och Tack på förhand! 

Hur vill du bo?  

Boendet är en stor del av allas våra liv – det är viktigt att trivas där man bor och minst lika 
viktigt att planera för ett framtida boende, åldrandet i hembygden, bo som ungdom, 
generationsväxling, nyinflyttad mfl. 

Hem & Skola Stråtjära/Holmsveden vill gärna veta hur Du/Ni bor idag och framför allt vilka 
önskemål som finns kring ett möjligt framtida boende. 

Därför hoppas vi att du vill ta dig tid att svara på några enkla frågor där svaren kommer att 
kan ligga till grund för tillväxt i landsbygden 

 

1. Är du kvinna eller man 
 

⃝ Kvinna ⃝ Man 

 

2. Bor ni flera i hushållet?  
 

⃝ Ja ⃝ Nej                       ⃝ Annat__________________________ 

 

3. Ålder             __________________________ 
 

 
4. Boendeform  idag 

 
⃝ Villa ⃝ Hyresrätt       ⃝ Gård   ⃝ Annat_______________________ 

 
5. Planerar du/ni att flytta inom de närmsta fem åren? 

 

⃝ Ja ⃝ Nej 
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6. Om planer finns på att byta bostad; var vill du/ni då flytta? 

 
⃝ Holmsvedenområdet 
⃝ Stråtjäraområdet 
⃝ Centrala Söderhamn 
⃝ Övriga kommunen 
⃝ Utanför Söderhamns kommun 

 

7. Vilken typ av bostad är då intressant? 
 

⃝ Trygghetsboende (70+)           ⃝ Seniorboende (65+) ⃝ Ordinär hyresrätt 

⃝ Villa, centralt                             ⃝ Gård  ⃝________________ 

⃝ Tomt för nybyggnation 

 
8. Vilka faktorer är viktigast vid ett nytt boende? 

 
⃝ Hyresnivå ⃝ Trygghet     ⃝ Läget     ⃝ Parkeringsplats 

⃝ Annat__________________________________________ 

Lämna gärna ytterligare synpunkter som Du/Ni tycker att vi bör ha med oss här nedan!  

 

 

 

 

Stort Tack för din/er medverkan!  

Besvarad enkät kan lämnas in på Tempo i Stråtjära, kan även mailas in på 
info@skogssocken.se skriv då ut svaren direkt i mailet eller  lämnas i brevlåda  
Henninge 865 eller ring Ulrika 070-33 96 588 och gör den muntligt. 

PS. missa inte Ortsdialogen i Holmsveden den 31 maj på Idrottsgården kl 18:30-21:00, 
anmälan www.soderhamn.se/nyöversiktsplan 

mailto:info@skogssocken.se
http://www.soderhamn.se/ny%C3%B6versiktsplan

