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Summering av Enkät 

• 47 svarande, av totalt ca. 350 medlemmar 

• 23 kvinnor, 24 män 

• Åldersfördelning 

– 40-60,    9 personer 

– 60-80,  36 personer 

– 80-    ,     2 personer 



Summering av Enkät 

Prioritering av fokus på engagemang 
 
Utveckla miljön/upplevelsen på Kallbadhuset 1 

Utveckla service och erbjudande 2 

Säkerhet för badande 3 

Utveckla öppettider 4 

Sprida information om Kallbadhuset 5 

Sammankomster för medlemmarna 6 

Resor 7 



Summering av Enkät 

Kommunrelaterade synpunkter 
 
• Fler handduschar 
• Ombyggnad till gamla tiders utseende 
• Trappa i bastun 
• Utbyte av dålig trall 
• Större kapacitet på varmvattnet 
• Fler krokar 
• Bättre dialog med kommunen 
• Hala trappor 
• Dimmer på takbelysningar 
• Förbättra standarden i duschrummet 
• Dämpat ljus i bastun 
• Insyn 
• Fräscha upp yttre trappan på damsidan, måla 
• Värme i omklädningsrummet på vintern 
 

 



Summering av Enkät 

Arrendatorsrelaterade synpunkter 
 
• Fler speglar och hårtork 
• Plats för kvarglömda föremål 
• Baddag vår och höst, halv entréavgift 
• Ta in färre badande 
• Ta bort plastmöbler 
• Öppet onsdag 9-19 
• Fler solstolar istället för bänkar 
• Förbättra städningen 
• Mer växter och konst 
• Förbjuda mat och öl i bastun 
• Halkskydd på golven 
• Solarium 
• Värme i omklädningsrummet på vintern 

 
 
 



Summering av Enkät 

Föreningsrelaterade synpunkter 

 

• Föreläsningar, kost, motion, goda livet, manligt/kvinnligt 

• Bättre dialog med kommunen 

• Baddag vår och höst, halv entréavgift 

• Fest på bryggan 

• Mer växter och konst 

• Fler solstolar istället för bänkar 

• Ombyggnad till tidigare utseende 

• Fler speglar och hårtork 

 

 


