Blusuvold Borettslag - Beboerundersøkelse
Som et ledd i utredning av en planlagt forestående rehabilitering, ønsker vi tilbakemelding på hvordan
leiligheten og området mm. oppfattes fra dere som beboere.
1

Om husstanden
Navn:
Adresse:
Andelsnr.:

A
B
C

Hvor mange bor i husstanden?
Hvor lenge har du/dere bodd i leiligheten?
Hvilken type leilighet bor du/dere i?
2- roms
3- roms
Sett kryss ved siden av.
4- roms
Lilleberg v 6, 1R
Lilleberg v 6, 2R
Bygningsmessige forhold
Kommentarer
Nevn tre forhold du synes er spesielt bra/ 1.
positivt ved borettslaget.
2.

2
A

Kommentarer

3.
B

Nevn tre forhold du synes er spesielt 1.
dårlig/negativt ved borettslaget.
2.
3.

C

Gi tre forslag til endringer som du gjerne 1.
vil ha med i en oppgradering for å gjøre
borettslaget til et bedre sted å bo i.
2.
3.

D

Er det problem knyttet til vinduer/ dører i
din leilighet.

E

Er det steder i din leilighet som oppfattes
som kalde/trekkfulle.

F

Er det tilfredsstillende støyreduksjon fra
trapperom.

G

Er det tilfredsstillende støyreduksjon fra
naboleiligheter.

H

Hvordan oppleves inneklima i leiligheten.

I

Er det tilfredsstillende
bad/toalett.

J

Er det ønskelig med endring av utforming/
størrelse på balkong.

K

Er det ønskelig å beholde den utvendige
boden som er på balkongene.

L

Er det ønskelig med innglassing av
balkong?

M

Type rekkverk som ønskes? Innsyn?

N

Er det ønskelig med standardisert
solskjerming- utvendig Screen eller
markise?

O

Bør en renovering inneholde tiltak som gir
et lavere energibehov i leiligheten?

P

Bør en renovering gjennomføres med
spesiell tanke på tiltak som gir lavere
miljøbelastning
med tanke på materialvalg mm.?

Q

Bør en renovering endre på borettslagets
uttrykk?

R

Dagens tørkebalkonger - ønskes disse
opprettholdt med samme areal og
plassering?

S

Er det ønskelig å få montert heis som del
av en evt. renovering?

3
A

Avfallsløsning
Kommentarer
Er det ønskelig å beholde dagens løsning
med avfallsbeholder i bod ved inngang?

B

Er det ønskelig å få skiftet ut dagens
beholdere med nedgravde
avfallsbeholdere?

avtrekk

fra

C

Er det problemer med lukt fra dagens
avfallsløsning?

D

Er det tilstrekkelig kapasitet på dagens
avfallsløsning?

4
A

Parkering
Kommentarer
Hvis du disponerer egen bil, hvordan
opplever du parkeringssituasjon.

B

Hvis du ikke har parkeringsplass med
motorvarmer, ønsker du dette?

C

Er du villig til å bruke noen av de
eksisterende grøntanleggene
til flere parkerings- og garasjeplasser?

5
A

Utomhus
Kommentarer
Ønsker du en bedre tilrettelegging for
lek/lekeplasser i borettslaget?

B

Er det ønskelig med etablering av
fellesarealer
med
samlingsplasser
sittegrupper, grill mm.?

6

Generelle innspill - kommentarer

Kommentarer
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