
BOENDEENKÄT 60+ I ÖSTERFÄRNEBO 
 

Enkät genomförd i samarbete mellan PRO och SPF Seniorerna i Österfärnebo. Alla personer 60 år 
och äldre har fått enkäten. Vi ser att av ca 1300 invånare är vi ca 500 som är fyllda 60 och mer. Med 
det följer ett stort behov av alternativ till boende nära service och kommunikation. Med möjlighet 
till trevligt boende är vi mer benägna att flytta från våra nuvarande boenden, vilket i sin tur kan 
medföra inflyttning för barnfamiljer. Detta säkerställer skola, affär och kanske generar att någon 
service kommer tillbaka. 
 

Hur vill du bo när du inte kan bo hemma längre? 
 

Resultat och slutsatser 
 

Många svarade, av 503 utskick fick vi 318 svar. 
Svaren fördelades jämt i åldersgrupperna. 
 

Nuvarande boende:  
22,3 % av de svarande äger jordbruksfastighet eller annat företag, här kan det finnas de som svarat 
att de också bor i villa. 
62,9% av de svarande bor i villa. 15,1 %  bor i lägenhet. 
Hur ser framtiden ut: 
60 av 71 svarade att mina barn kommer att ta över fastigheten eller företaget. 
170 av 200 svarar att mitt boende kommer att gå till försäljning. 
26 personer önskar att flytta till annan ort. 
276 av 318 svarar att de vill bo kvar i Österfärnebo och 5 svarar att de vill bo i Gysinge. 
10 svarar att de vill bo på Solängsgården / vita längorna. 
Slutsats: I Österfärnebo trivs man och där vill man bo. 
 

Hur vill du bo en dag du inte kan bo där du bor idag? 
Bostadsstorlek. 5 % efterfrågar ett rum och kök. 55,3 % efterfrågar två rum och kök. 24,2 % efter-
frågar tre rum och kök. 
Bostadsstandard. 74,8 % efterfrågar stort badrum och handikappvänligt. 67,6 % efterfrågar tvätt-
maskin och torktumlare i lägenheten. 40,9 % efterfrågar diskmaskin. 68,9 % vill ha balkong eller al-
tan. 29,2 % vill ha möjlighet att odla lite grann. 59,4 % vill ha tillgång till samlingslokal och övrig ser-
vice. 21.1 % vill ha möjlighet att hyra lägenhet/rum  för släktingar och vänner som kommer på be-
sök. 
Slutsats: Om man nu måste minska sina lägenhetsytor så är det ett bra badrum, tvättmaskin och 
balkong/altan som prioriteras. 
 

Allmänna slutsatser:  
Vi kan se att det behövs olika sorters boende, både sådant vi kan beskriva i storlek och yttre miljö, 
men också mer demensboende och mer boende för multisjuka. 
Bra med denna enkät är också att diskussionen kom igång. Vi hoppas att fler har lyft frågan med 
sina barn, om ett eventuellt övertagande.  Vi kan utläsa att många villor, fastigheter kommer att gå 
till försäljning om det finns intressanta alternativ. 
Denna omflyttning gynnar landsbygden totalt. Affär och skola kan leva vidare. Det kan t o m bli ut-
ökad service. 
Vi ser fram emot en diskussion kring enkäten och den kunskap som kommunen har och prata om 
möjligheter för oss här i Österfärnebo. 
 

Österfärnebo i september 2017 
 

Anne-Chatrine Berg      Alvar Olsson 
för PRO        för SPF Seniorerna 
 



 BOENDEENKÄT 60+. Sammanställning av boendeenkät i Österfärnebo, 2017. Enkä-
ten är utförd i samarbete mellan PRO och SPF Seniorerna i Österfärnebo. Enkäten är ut-
skickad till samtliga personer 60 år och äldre. Svarsfrekvens 63,2 %, jämt fördelad i ålders-
grupperna. Totalt svarade 318 personer. 
 

 Ålder 60-
65 

65-
70 

70-
75 

75-
80 

80-
85 

85-
90 

90+ To-
talt 

 

Antal utskick 125 116 107 63 40 35 17 503 an-
tal 

Åldersfördelning 24,8 23,0 21,3 12,5 8,0 7,0 3,4 100 % 

Svarsfrekvens 21,0 18,5 23,8 16,0 10,0 8,5 2,2 100 318 
st 

Nuvarande boende:  Äger du en jordbruksfastighet/eller 
annat företag 

24 14 14 7 10 1 1 71 22,3 
% 

Äger du villa/ friställt hus 37 41 51 34 19 15 3 200 62,9 
% 

Bor du i lägenhet 6 4 11 10 3 11 3 48 15,1 
% 

Framtiden:          % 

Mina barn kommer att ta över 13 7 13 10 11 5 1 60 18,9  

Mitt boende går till försäljning 36 36 47 25 14 10 2 170 53,5  

Jag önskar bo på annan ort 3 6 6 3 4 4  26 8,2  

Jag vill bo kvar i Österfärnebo/Gysinge 59 52 60 50 28 21 6 276 86,8  

Jag vill bo på Solängsgården/vita längorna - 1 1 - 3 3 2 10 2,1  

Hur vill du bo en dag när du inte kan bo där du bor idag?         % 

Ett rum och kök 1 3 3 5 3 1 - 16 5,0 

Två rum och kök 30 36 47 25 17 18 3 176 55,3 

Tre rum och kök 29 13 18 16 3 - 1 80 25,2 

Stort badrum och handikappvänligt 53 43 61 39 21 17 4 238 74,5 

Tvättmaskin och torktumlare i lägenheten 36 44 62 39 18 15 1 215 67,6 

Diskmaskin 36 21 37 19 9 6 2 130 40,9 

Altan/balkong 46 48 60 30 15 17 3 219 68,9 

Möjlighet att odla lite grann 37 19 20 10 5 2 - 93 29,2 

Möjlighet till närliggande samlingslokal och service 41 38 44 37 16 12 1 189 59,4 

Möjlighet att hyra lägenhet/rum för släktingar som kom-
mer på besök 

17 10 22 12 3 2 1 67 21,1 



KOMMENTARER I ENKÄTEN 
 

Kommentar: Vid redovisning av de enskilda kommentarerna har personerna avidentifierats 
om kommentarer kan visa vem det är. Om personen vill bo på annan ort är storleken på 
lägenheten ej bokförd. 
 
Ålder 
60 - 65. Nära backen, utanför centralorten med de faciliteter man har idag.  55+ boende, mindre 
hus. Vem vill bo i ÖF med Gubbhuset, Kumlins med skrotbilar. Varför inte satsa på Gysinge. Hjälp 
med inköp, utbildad personal, aktiviteter, underhållning, dusch fler än gånger i veckan. Sällskaps-
djur, grönområde, damm, bänkar, planteringar. Äta och fika tillsammans. Gärna kunna beställa mat.  
Tillgång till liten verkstad med värme. Fot- och hårvård, bli sedd, ha aktiviteter och utbildad perso-
nal. Promenadavstånd till mataffär, HC, bank. 

65 - 70. Fast distriktssköterska, garage och  liknande Patron Uhrs. Äta lunch i restaurang eller 
träffpunkt. Tillgång till restaurang, städhjälp, busshållplats. Nuvarande boende. Mindre hus, mark-
plan, inga trappor eller hiss, klädkammare med hyllor, upphängning. Skjuts till affär, sköterska och 
läkare, egen elmätare till varje lägenhet fast distriktssköterska , garage och  liknande Patron Uhrs. 
Träffpunkt. 

70 -75. Önskeboende med möjlighet till restaurang, sällskapsrum, kunna bo  själv, men ändå ha 
tillgång till personal när det behövs. Tillgång till restaurang, städhjälp, seniorboende, nära affär, kol-
lektivtrafik, hemtjänst, närhet livsmedel, måltider. Jag litar inte på äldrevården, jag lever ensam och 
tänker inte dö ensam. I Österfärnebo om det finns bra boende. Rimlig boendekostnad, kollektivtra-
fik till affär, sjuk- och tandvård. Inga trappor, fotvård, hårvård, HC, tandläkare, affär. Möjlighet att 
köpa mat, klädkammare med hyllor, upphängning. Egen elmätare till varje lägenhet, seniorboende, 
nära affär, kollektivtrafik, hemtjänst närhet till livsmedel, seniorboende, måltider.  

75 - 80. Hos mina barn, garage. Trygghetslarm, för långa handläggningstider idag. Markplan, rund-
bana för rullstol och rullator. Allmänna kommunikationer, fria busskort, tandläkare, sjukvård, bilpar-
kering. Jag litar inte på äldrevården, jag lever ensam och tänker inte dö ensam. Nära till affär, trygg-
hetsboende. 

80 -85. Affär och buss. 

85 - 90. Är man 85 år då får man bara hänga med i svängarna och ta dagen som den kommer! 

90+. Städ- och handlingshjälp. 


