
Sammanställning av enkätsvar - Tack alla som svarade på enkäten! 
 

Vi fick 64 svar på enkäten.  - Ett fantastiskt resultat! Tack! 

 

Intresse för lägenheter?  

Vårt huvudsyfte var att ta reda på om det finns intresse för 
lägenheter eller verksamhetslokaler i sockenstugan.  

Så verkar vara fallet: Enkäten ger sex svar som önskar 
lägenhet inom de närmaste åren och fler som är 
intresserade på "längre sikt". Tre svar är intresserade av 
verksamhetslokal. 

Svaren kommer användas i fortsatt dialog med sockenstugans ägare Svenska kyrkan, och möjliga 
köpare. 

Vilken typ av arrangemang är du intresserad av?  

Här är det många som klickar i alla de kategorier vi angivit, som musik, teater, sport, hantverk och 
odling. Kul! 

Vi får också mer konkreta förslag som korgflätning, innebandy, bokklubb, meditation, pub m m, som 
vi kommer att förmedla till föreningarna. 

För unga föreslås bland annat fritidsgård, bio, barnkör, öppen förskola och mycket mer. 

Är du själv intresserad av att engagera dig i bygden?  

Här fick vi verkligen respons. Drygt 40 svarande säger att de vill engagera sig på något sätt. Detta är 
ett intresse som vi ska försöka fånga upp, när pandemin är över och vi kan träffas igen. 

Tack för alla svar och alla inspirerande förslag!  

Sammanställning - bilagor: 

1. Svaren i siffror 
2. Svaren - engagera sig 
3. Svaren - utveckling i bygden 

Sockenrådet i Berg 

Kerstin Haggren Gunnar Petersson 
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Enkät till dig som bor i Bergs socken - svaren i siffror

Din ålder

Svar Antal

18 -29 4

30 -49 26

50-69 20

70+ 14

Totalt 64

Jag söker... Jag söker boende...

Svar Antal Svar Antal

Lägenhet 5 Snarast 3

Verksamhetslokal 3 Inom 1-2 år 4

Inom 3-4år 2

På ängre sikt 11

20

Jag söker:
Ökad tillgänglighet är ett krav (inga trappor, anpassat 

för rullstol/rollator)
Svar Antal Svar Antal

3 rok 3 Ja 8

2 rok 3 Nej 1

1 rok 1

Söker du:
Berätta mer om vilka lokalbehov du har, exempelvis yta, 

standard, internetuppkoppling: 
Svar Antal Svar Antal

Verkstad/Alelje 3 Internet 5

Kontor 1

Annat 3
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Jag är intresserad av... Vilken typ av arrangemang är du intresserad av?

Svar Antal Svar Antal

köpa hus/gård 6 Musik 51

hyra hus, köpa hus/gård 3 Teater 46

hyra hus 1 Sport 31

Hantverk 45

Odling 45

Är du själv intresserad av att engagera dig i bygden? Har du ett hus du är intresserad av att sälja/hyra ut?

Svar Antal Svar Antal

Ja, jag vill gärna engagera mig 15 Positiva svar - vill sälja eller hyra ut 11

Ja, vid enstaka tillfällen 31

46
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Enkätsvar - engagera sig 2021-09-02

Är du själv intresserad av att engagera 

dig i bygden?
Ge exempel arrangemang som du skulle vilja delta i:

Ja, jag vill gärna engagera mig

Ja, vid enstaka tillfällen

Ja, vid enstaka tillfällen Musik, teater, föreläsningar

Ja, vid enstaka tillfällen Blommor och växter till nytta och nöje från 1700-1900

Ja, vid enstaka tillfällen Gärna aktiviter för barn. För min del odling/naturvårdsarrangemang

Jag skulle gå på en hantverksmässa, loppis, café, eventuellt pub/konsert, kanske spelkväll eller dylikt.

Ja, jag vill gärna engagera mig

Ja, vid enstaka tillfällen Festivaler; kanske blandning med musik, dans och konst

Ja, vid enstaka tillfällen

Ja, vid enstaka tillfällen Korgflätning, läderarbete, broderi

Ja, vid enstaka tillfällen Blomstervandringar, kulturevenemang

Ja, vid enstaka tillfällen Stickcafe, café, odlingsseminarier, naturvandringar

Ja, jag vill gärna engagera mig Midsommar firande, knytkalas i byggden, tipspromenader,gruppträning

Ja, jag vill gärna engagera mig
Jag är intresserad av att starta en kulturförening, anordna aktiviteter och kultur för alla åldrar. Gärna 

återkommande inslag.

Ja, jag vill gärna engagera mig Kulturträffar

Ja, jag vill gärna engagera mig
Lära mig mer av andra ex. inom traditionell hantverkskunskaper, odling och biodling och kör och musik. Även ta 

del av träning/kulturupplevelser för barn och vuxna tillsammans.

Ja, jag vill gärna engagera mig
Gärna digitala kurser och möten då jag bor 20 mil bort och endast är i Berg sporadiskt. Fysiska arrangemang 

kan tänkas på lördagar och söndagar.  Studiecirklar, kurser, etc är intressant.  Lokalhistoria.

Ja, vid enstaka tillfällen Studiecirkel exvis bokklubb

Ja, vid enstaka tillfällen
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Enkätsvar - engagera sig 2021-09-02

Är du själv intresserad av att engagera 

dig i bygden?
Ge exempel arrangemang som du skulle vilja delta i:

Ja, jag vill gärna engagera mig Konserter, bio, idrottsevenemang, gemensam naturvård, barnaktiviteter.

Kurser i Dator å telefonkunskap

Bergveckan

Bergveckan

Ja, vid enstaka tillfällen Konsert

Ja, vid enstaka tillfällen Sara Bäckmo-föreläsning om odling året runt. Byggnadsvård-föreläsning. Viskonsert med mej 😘

Ja, vid enstaka tillfällen

Ja, jag vill gärna engagera mig Spelningar

Ja, jag vill gärna engagera mig

Ja, vid enstaka tillfällen Cykel och vandringsutflykter. Trivselkvällar i bygdegården alternativt utomhus.

Ja, vid enstaka tillfällen

Ja, jag vill gärna engagera mig Bergveckan, utegym

Ja, jag vill gärna engagera mig

Ja, vid enstaka tillfällen Meditation

Ja, vid enstaka tillfällen

Ja, vid enstaka tillfällen

Ja, vid enstaka tillfällen Konsert

Ja, vid enstaka tillfällen Täljkurs, Öl/Whiskyprovning, Kurser i byggnadsvård

Ja, vid enstaka tillfällen Utomhusbio på sommaren

Ja, vid enstaka tillfällen Föreläsningar, konserter, kurser

Ja, jag vill gärna engagera mig

Ja, vid enstaka tillfällen Stickkafé,
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Enkätsvar - engagera sig 2021-09-02

Är du själv intresserad av att engagera 

dig i bygden?
Ge exempel arrangemang som du skulle vilja delta i:

Ja, vid enstaka tillfällen Kör, pub, yoga, etc

Ja, jag vill gärna engagera mig Buggkurs för stora och för små. Kanske ett Bergdagen för oss som bor här, likt den i Ormesberga

Ja, vid enstaka tillfällen

Ja, jag vill gärna engagera mig Innebandy

föreläsningar, film, gemensamma aktiviteter

Ja, vid enstaka tillfällen

Ja, vid enstaka tillfällen

Ja, vid enstaka tillfällen Odling/Naturvård
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Utveckling i Berg - Enkätsvar 2021-08-16

Vad skulle de (barn/unga) vara 

intresserade av att delta i eller
Vad tycker du saknas i Berg? Vad skulle du gärna se utvecklas i Berg? Vad är du intresserad av att engagera dig i?

Tycker det vore kul om området kring 

fotbollsplanen blev en spontan 

samlingsplats.

Inte mer än jag redan är.

Samlingspunkt såsom kiosk alt 

närbutik.
Besöksnäringen; utveckling av Bergveckan Allt som min hälsa och ålder tillåter.

vandrarhem, fik,främst sommartid 

men även helger.
samma som ovan.

Musikkafé, Sommarkafé, frisör, 

massör
Se ovan

Fritidsgård med ateljé och experiment 

verkstad. Bio. Träning/dans på storbild.
Lägenheter

En by bastu
Tillkomst av bastu, hembygdsföreningen, 

föreläsningar

Verksamhet för mittemellan-

människor, varken aktiva föräldrar, 

församlings- eller jaktlagsmedlemmar 

eller pensionärer.

Sammanhållning över generations- och 

ursprungsgränser

Webb, tidning, kalender, bibliotek, 

inkluderande. Ev att lära ut grundläggande 

kunskaper i WordPress. Högläsning.

Leka, se och spela teater, dansa, vara på 

exkursion i naturen, aktiviteter med djur
En liten bypub :)

Mer barnaktiviteter. En mer utvecklad 

hemsida ev. Längesen jag var in och 

kollade iofs

Vad som helst egentligen

Gymma, LAN, pyssel o keramik, dreja Affär med basvaror Lokala evenemang Det mesta men ingen tid just nu.

Det vore trevligt med ett par tre 

lägenheter i huset

Lanthandel. Lanthandel.

Ytor för idrott. Kravlös samlingspunkt Det mesta
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Utveckling i Berg - Enkätsvar 2021-08-16

Vad skulle de (barn/unga) vara 

intresserade av att delta i eller
Vad tycker du saknas i Berg? Vad skulle du gärna se utvecklas i Berg? Vad är du intresserad av att engagera dig i?

För liten för att fråga. Öppen förskola hade 

varit kul
Evenemang

hembygd, jakt, skytteförening

En centralpunkt t ex med fik och 

obemannad matutlämning, 

äldreboende

Transporter

Ett gym! Ett café som har öppet 

vardagar

Vet inte riktigt. Arbeta mycket så jag har inte 

så mycket tid. Men jag är gärna med och tar i 

och hjälper till, men kanske inte 

beslutsfattande.

Lanthandel

Just nu bor vi inte i Berg. (Vi bor strax utanför 

stojby nu i en liten villa)Men hade vi någon 

gång fått tillfälle till det så hade vi gärna 

engagerat oss i mycket. Vi båda älskar 

lantlivet och vill att landsbyggden ska bli mer 

levande

Kultur- och idrottsaktiviteter. Dans, teater, 

musik, kulturskola, idrott m.m.

Vi är rätt nya i byn och pga Corona 

har vi inte kunnat uppleva de 

aktiviteter som normalt sätt brukar 

genomföras i byn. Men jag saknar en 

kulturförening som inriktar sig främst 

på barn/unga. Tror inte det finns? Jag 

saknar även bussförbindelser och 

cykelv

Busslinjer, cykelväg, kulturaktiviteter för 

olika åldrar, rusta upp fotbollsplanen.

Starta en kulturförening (pga föräldraledig + 

Corona har jag inte tagit tag i detta). Även 

idrott/friluftsliv ex rusta upp fotbollsplanen 

eller ha zumbaträning! Jag hade även velat 

försöka få till en cykelväg. Hör gärna av er till 

mig, jag vill gärna enga

Bättre (aktiva) informationstavlor om 

sevärdheter
Mobiltäckning Teknik

Enkätsvar - Utveckling i Berg2 utan namn.xlsx Utveckling i Berg1 Gunnar Petersson



Utveckling i Berg - Enkätsvar 2021-08-16

Vad skulle de (barn/unga) vara 

intresserade av att delta i eller
Vad tycker du saknas i Berg? Vad skulle du gärna se utvecklas i Berg? Vad är du intresserad av att engagera dig i?

Barnbio, Disco, Barngympa, KÖR för barn!

Samarbetande/samverkande 

organisation/rutin mellan 

föreningarna. Aktivt framtidsarbete 

för en hållbar/resilient framtid i Berg. 

Fler aktivitet/arrangemang där olika 

grupper/åldrar möts.

Helgkafé, fler samarrangemang mellan 

föreningar, kunskapsutbyte mellan 

invånare, aktivt arbete med inflyttning, 

mer lärande för stärka biologisk 

mångfald/beredskap/resiliens.

Bygdegårdsföreningen och aktivt långsiktigt 

utvecklingsarbete för byn.

LAN samt en digital  fritidsgård där avstånd 

inte är ett hinder för att umgås.

En digital mötesplats i cyberrymden 

för Bergbor. Det kunde vara  typ ett 

virtuellt kafé eller kyrkbänk. För att 

möjliggöra hybridmöten saknas det 

förmodligen en lokal utrustad med 

ett videokonferenssystem (Bra 

mikrofoner, kameror, högtalar, 

bildskärm och

En digital mötesplats där de rumsliga 

barriärerna suddas ut. För att möjliggöra 

hybridmöten saknas det förmodligen en 

lokal utrustad med ett 

videokonferenssystem (Bra mikrofoner, 

kameror, högtalar, bildskärm och dator). 

Digitalisering av lokala arkiv och

Jag deltager gärna när möjlighet ges och 

speciellt om distansdeltagande är möjligt.  Se 

tidigare svar.

Äldreboende, Cafe, konferenslokal, 

närkontor, studentboende

Levande kyrkby(eko) med olika faciliteter 

tex samlingpunkt året runt kanske 

kombinerat med mat, kultur, handel, 

boende, arbetsplats för äldre och yngre 

för äl

Vision, ideer, på sikt resurser men inte 

heltidsengagemang

Kursverksamhet även för utomstående Ge kurs inom silversmide

En lekplats Kollektivtrafiken och cykelväg till Åby
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Utveckling i Berg - Enkätsvar 2021-08-16

Vad skulle de (barn/unga) vara 

intresserade av att delta i eller
Vad tycker du saknas i Berg? Vad skulle du gärna se utvecklas i Berg? Vad är du intresserad av att engagera dig i?

Barngympa,/dans, friluftsaktiviteter, 

konserter

Verksamhet för barn och unga. (vid 

sidan om scouterna)

Ett aktivt föreningsliv för barnfamiljer och 

unga.
Föreningsverksamhet

Bergveckan

Dans (4-åring) gympa En lanthandel. Ett café. Eko-initiativ Musikevenemang. Ordna med föreläsningar.

Dans, uteaktiviteter Hjälpa till vid arrangemang i byn.

Kollektivtrafik. Hade det funnits 

vettiga busskommunikationer hade 

det vart möjligt att göra 

studentboenden för att få in mer 

ungdomar som kan tänka sig att 

engagera sig i bygden.

Spelningar. Workshops för ungdomar inom 

bl.a elektronisk musik.

yta för idrottsverksamhet se ovan det mesta

Fler bussförbindelser Lättare sysslor som t.ex servering

Utegym Mer buss avgångar,

Allt är roligt, men det är också bra som 

det är

Bättre bussförbindelse
Om något år eller två när jag arbetar mindre 

vill jag nog engagera mej i något i bygden igen

barnteater eller andra aktiviteter riktade till 

barn

En plats var barn kan cykla, åka rollerna, 

roller skates, skateboard
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Utveckling i Berg - Enkätsvar 2021-08-16

Vad skulle de (barn/unga) vara 

intresserade av att delta i eller
Vad tycker du saknas i Berg? Vad skulle du gärna se utvecklas i Berg? Vad är du intresserad av att engagera dig i?

Skulle vara kul med en riktig BBQ 

någon gång på sommaren. Att man 

tex hyr in någon som står för 

grillningen med möjlighet att ta med 

egen förtäring

Affär ,Hyresbostad
Att föreningar som jobbar för samma sak 

skulle gå tillsammans

Kanske mer workshops. Konst och hantverk Den konstnärliga  utvecklingen.

Buss

Någon typ av affär Olika typer av event/aktiviteter

Uteaktiviteter, lek och pyssel. Har ingen preferens.

En lekpark/äventyrsbana

Disco, musikskola, pyssel mm Skolskjuts till Åby skola :)

Pingisbord ute eller inne, dans, basketplan, 

en mataffär
Cykelvägar, allmän grillplats med bord Fotbollsplan/idrottsplats, cykelvägar Allt möjligt i mån av tid

Hörde det ryktas om en skate/kickbike 

bana. Det vore uppskattat!

Cykelvägar (Bredhult-Berg)m.m. 

Vandrings/Motionsslingor, 

Lekplats/Grillplats med fikabord, 

Utegym, Hyresbostäder

Sportaktiviteter ex pingis En affär 😊 Jag är med i styrelsen för Lilla Björka

Dans, sång Lokal butik/fik Hembygd, natur, kultur

Lokaltrafiken

BUSSFÖRBINDELSER Aktivitetshus Aktivitetshus
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Utveckling i Berg - Enkätsvar 2021-08-16

Vad skulle de (barn/unga) vara 

intresserade av att delta i eller
Vad tycker du saknas i Berg? Vad skulle du gärna se utvecklas i Berg? Vad är du intresserad av att engagera dig i?

motorcykel klibb, pub, cafélokal, 

matvarubutik
ett bra gym gymmet och motorscykel klibb

Fotboll, Innebandy, Ridning, Motorsport
Kanske hyreslägenheter i 

Sockenstugan!?
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