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Innledning 

På oppdrag fra generalforsamlingen i Brattbakken borettslag har styret gjennomført en beboerundersøkelse i laget. Undersøkelsen har vært 

gjennomført i tidsrommet 27. oktober til 10. november 2017.  

Grunnlaget for undersøkelsen er at det planlegges renovering av borettslaget. I den forbindelse ønsker styret at den enkelte beboer skal få 

mulighet for å gi innspill og forslag til prosjektet.  

Videre er det viktig for styret å vite hva beboerne mener om å bo i Brattbakken borettslag.  En har derfor bedt beboerne besvare en del 

spørsmål om trivsel, tilgjengelighet, parkering og miljø. 

Innen fristen er det kommet inn svar fra 81 eiere/ leietakere av 172 skjemaer som var delt ut.  Dette gir en svarprosent på   47,1 

Rapporten og analysen vil bli gjengitt med tall fra besvarelsene som er kommet inn til styret. 

Videre vil det fremkomme prosentvis hva beboerne mener i hvert enkelt spørsmål.  Ut fra dette vil en kunne si hva resultatet av de forskjellige 

alternativene er. 

Det er også gitt mulighet til kommentarer.  Her er det kommet inn kommentarer på mange av svarene som er gitt.  Disse vil bli gjengitt under 

«kommentarer» i hvert spørsmål. 

Der det er bedt om spesifikke kommentarer, som for eksempel spørsmål 13,14, 15, og 30. Det har kommet inn totalt 698 kommentarer i 

beboerundersøkelsen. Her vil alle kommentarene bli gjengitt i eget vedlegg.  En har også kategorisert kommentarene og «samlet likelydende» 

slik at det skal være lettere å se disse. 

Til slutt er det gitt mulighet for å komme med andre innspill når det gjelder renovering av laget. Disse kommentarene vil også bli gjengitt i eget 

vedlegg. Kommentarene vil bli sammenfattet og analysert i rapporten. 

Arbeidet med å samle alle data og utarbeide denne rapporten er utført av 

Martin Brynjulfsen 

November 2017 
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OM HUSTANDEN 

1. Din alder 

Her er det spurt om alder til eier/leier av boenheten. 

Ut fra de svar som er kommet inn har en regnet ut at snittalderen på eiere/leiere er på: 

 

 

 
 

Brattbakken borettslag har en relativ høy gjennomsnittsalder på beboere som eier/leier boenheter.  Dette skyldes i hovedsak at borettslaget er et lag som 

nærmer seg 40 år, har lite lån, og dermed lite felleskostnader. Som undersøkelsen viser ser det ut som at beboerne trives i laget, er stort sett fornøyd med 

tjenestene og ser kostnadene ved å bo som rimelige. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Snittalder 

54,8 
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2 Kjennetegn ved husstanden. Er husstanden bestående av: 
   

  

  
     

% 
  

  

  38 Enslig 
   

46,9 
  

  

  21 Par uten barn 
  

25,9 
  

  

  4 Par med små barn (0-12 år) 
 

4,9 
  

  

  3 Par med store barn (13-18 år) 
 

3,7 
  

  

  1 Enslig med små barn (0-12 år) 
 

1,2 
  

  

  7 Enslig med store barn (13-18 år) 
 

8,6 
  

  

  7 Ikke svart 
   

8,6 
  

  

SUM 81 
   

SUM 100,0 
  

  

                    

     

Av de innkomne skjemaene er det 74 som har svart, mens 7 ikke har avgitt noe svar. 

Dette viser at flertallet av beboerne i borettslaget er enslige. (46,9 %) Flertallet av de som har besvart er passert 50 år, har barn som ikke bor hjemme, er 

fraskilt, er enke, eller enkemann. 

Den nest største gruppen i undersøkelsen er «par uten barn».  (25,9%) Det ser ut til at utviklingen til å få flere barnefamilier i laget er positiv.  

Alderssammensetningen i dette segmentet (par uten barn) er at ca. 30 % kan stifte familie i laget. I tillegg viser undersøkelsen at flertallet «har ingen 

konkrete planer om å flytte fra borettslaget» (spørsmål 6). 
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3 Antall personer i husstanden             

     %     % 

  37 1 voksen  45,7  25 2 voksne  30,9 

  5 1 voksen + 1 barn 6,2  3 2 voksne +1 barn 3,7 

  1 1 voksen + 2 barn 1,2  2 2 voksne +2 barn 2,5 

  1 1 voksen+ 3 barn 1,2  0 2 voksne +3 barn 0,0 

  0 1 voksen +4 barm 0,0  1 2 voksne +4 barn 1,2 

  6 Ikke svart  7,4       

      SUM 81  SUM 100,0 

                    

 

Av de skjemaene som er kommet inn er det 75 som har svart, mens 6 ikke har avgitt noe svar. 

Som en ser her er det overvekt av husstander der det bare er en beboer (45,7%). Dette jfr spørsmål 2. Videre ser en også her at den nest største gruppen er 

«2 voksne» i boenheten (30,9%). 

En kan videre lese av tabellen at det er 21 barn som bor sammen med en eller to foreldre. 

Hvis en ser bort fra «enslige» og «2 voksne» står en igjen med 23,1 % som har barn boende hos seg.  Dette gir 1,6 barn i snitt pr boenhet. 
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4 Hvor lenge har du/dere bodd i borettslaget:           

     %     % 

  6 Under ett år  7,4  10 20 - 25 år  12,3 

  9 1 - 5 år  11,1  10 25 - 30 år  12,3 

  12 5 - 10 år  14,8  7 30 - 35 år  8,6 

  5 10 - 15 år  6,2  5 35 - 40 år  6,2 

  12 15 - 20 år  14,8  5 Ikke svart  6,2 

            

      SUM 81  SUM 100,0 

                    

 

Av de innkomne skjemaene er det 76 som har svart, mens 5 ikke har avgitt noe svar. 

Her kan en lese at hele 66,6% av beboerne har bodd i borettslaget i mer enn 10 år. 39,4% har bodd her i over 20 år. 

Dette er stabile tall for borettslaget, og viser at trivselen er høy. I tillegg har «lav felleskostnad» en medvirkende årsak (ifølge kommentarer) 

Samtidig ser en at 18,5% har bodd i Brattbakken borettslag mindre enn 5 år. Dette indikerer en viss «bevegelse» i beboermassen, men ikke dramatisk i 

forhold til boligmarked og forflytting ellers i samfunnet. 
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5 Hvilke typer bolig bor du i:             

     %       

  13 To-roms leilighet 16,0       

  36 Tre-roms leilighet 44,4       

  30 Fire-roms leilighet 37,0       

  2 Ikke svart  2,5       

            

SUM 81  SUM 100,0       

                    

 

Av de innkomne skjemaene er det 79 som har svart, mens 2 ikke har avgitt noe svar. 

Av de som har svart er det 44,4% som bor i Tre-roms leilighet, mens 37,0% bor i Fire-roms og 16,0 bor i To-roms leilighet. 

Ser en på tallene for hvor mange leiligheter av hvert slag borettslaget har, er dette forholds vise riktige tall. 

To- roms leiligheter 20 stk.  som gir en % på  11,6  

Tre-roms leiligheter 83 stk. som gir en % på  48,2 

Fire-roms leiligheter 69 stk.  som gir en % på  40,2 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

              172 stk.                          100,0 

======================================================= 
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6 Hvor lenge har du/dere planer om å bo i borettslaget:         

       %     

  2 Vil bo her i 1-3 år   2,5     

  1 Vil bo her i 4-6 år   1,2     

  68 Har ingen planer om å flytte fra borettslaget 84,0     

  8 Vet ikke/usikker   9,9     

  2 Ikke svart    2,5     

            

SUM 81    SUM 100,0     

                    

 

Av innkomne skjemaer er det 79 som har svart, mens 2 ikke har avgitt svar. 

Dette viser at Brattbakken borettslag har en stabil beboermasse som ønsker å bo her. 

Hele 84,0% sier de ikke har planer om å flytte fra borettslaget. 
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NABOFORHOLD 

 

7 Omtrent hvor mye kontakt med naboene har du:           

       %     

  22 Snakker med naboene nesten hver dag 27,2     

  46 Er på hils med de fleste   56,8     

  4 Ønsker mer kontakt, men det er ikke så lett 4,9     

  0 Ønsker mindre kontakt   0,0     

  0 Ønsker ikke kontakt med naboene  0,0     

  5 Vet ikke/ ikke relevant for meg  6,2     

  4 Ikke svart    4,9     

            

SUM 81    SUM 100,0     

                    

 

Av innkomne skjemaer har 77 svart, mens 4 ikke har avgitt svar. 

En ser her et borettslag med harmoni mellom beboerne. Hele 84,0% sier at de enten snakker med naboene daglig eller er på hils med de fleste. I tillegg er 

det 4,9% som ønsker mer kontakt. 

Det er også verdt å merke seg at det er INGEN som ønsker mindre eller ingen kontakt med naboene. 

Ut fra kommentarer som er gitt er det flere som fremhever godt naboskap og hyggelige folk i borettslaget. 
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8 Har du naboer du synes du kan henvende deg til dersom du trenger hjelp til noe:     

       %     

  22 Ja, mange    27,2     

  51 Ja, noen få/en   63,0     

  4 Nei, ingen    4,9     

  4 Ikke besvart    4,9     

            

SUM 81    SUM 100,0     

                    

 

Av innkomne skjemaer er det 77 som har svart, mens 4 ikke har avgitt svar. 

Dette forsterker det inntrykket man får av et harmonisk og bra borettslag å bo i. 4,9% har ingen de kan henvende seg til, mens hele 90,2% har mange eller 

noen de kan henvende seg til. 

Ut fra kommentarer som er kommet, er det flere som ønsker seg flere felles aktiviteter.  Dette kan bidra med å få de siste med på laget. 
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9 Har du eller har du hatt konflikter/uoverensstemmelser med andre beboere i borettslaget:   

       %     

  6 Ja, det er mange kranglefanter her  7,4     

  50 Nei, vi bor i et inkluderende borettslag 61,7     

  20 Vet ikke/ ikke relevant for meg  24,7     

  5 Ikke svart    6,2     

            

SUM 81    SUM 100,0     

                    

 

Av innkomne skjemaer er det 76 som har svart, mens 5 ikke har avgitt svar. 

Flertallet (61,7%) sier at Brattbakken er et inkluderende borettslag.  Videre sier 24,7% at de ikke vet eller at det ikke er relevant. Dette må sees på som 

positivt for laget. Lite konflikter og uoverensstemmelser er positivt for laget og nok en gang viser det at laget er et bra sted å bo. 

7,4% har svart at det finnes mange «kranglefanter» her. 

Ut fra kommentarer som er gitt går dette på bråk fra naboer, «møteplagere» på generalforsamling og baksnakking i borettslaget. 

Noe av dette kan en sikkert komme til livs, men en vil alltid oppleve ting forskjellig fra den enkeltes ståsted. 
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10 Har det blitt forsøk på å løse konflikten:           

        %    

  5 Ja     6,2    

  2 Nei     2,5    

  0 Jeg ønsker å få gjort noe med den, men vet ikke hvordan 0,0    

  46 Vet ikke/ ikke relevant for meg   56,8    

  28 Ikke svart     34,6    

            

SUM 81     SUM 100,0    

                    

 

Av innkomne skjemaer har 53 svart, mens 28 ikke har avgitt svar. 

Med så stor «ikke svart» prosent er det tydelig at dette ikke er noe problem/ tema for de aller fleste. 

En ser at i 2 tilfeller er det ikke gjort forsøk på å løse konflikten.  Det kan selvfølgelig være mange årsaker til dette. Kommentarer angir ikke årsak her. 

Videre er det positivt at i 5 av 6 saker har det vært gjort forsøk på å løse konflikten. 
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11 Borettslaget har hatt ulike arrangementer i løpet av året. Hvilke har du eller noen i din husstand deltatt på: 

       %     

  16 Alle    18,6     

  25 Generalforsamlinger   29,1     

  15 Dugnad/grilling   17,4     

  16 Beboermøte   18,6     

  14 Har ikke deltatt på noe   16,3     

    Ikke svart    0,0     

            

SUM 86    SUM 100,0     

                    

 

Av innkomne skjemaer har samtlige svart. 

Som en ser, så har 83,7% deltatt på ett eller flere arrangementer. Dette viser engasjement i borettslaget med aktive beboere som ønsker å delta i 

beslutninger som berører laget. Videre viser det at flere er aktivt med i frivillig arbeid (dugnad) for å gjøre laget til et godt sted å bo (36,0%). 

Det som kanskje vil bli utfordringen i fremtiden, er hvordan en skal få enda flere til å delta på alt. Svarene på neste spørsmål vil kanskje gi en indikasjon på 

dette. 
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12 Hvis du ikke har deltatt på noen arrangementer, hva er årsaken til det:       

       %     

  14 Datoene passet ikke   17,3     

  14 Tidspunktene passer ikke  17,3     

  2 Ønsker ikke å delta   2,5     

  2 Annet, spesifiser   2,5     

  49 Ikke svart    60,5     

            

SUM 81    SUM 100,0     

                    

 

Av innkomne skjema har 32 svart, mens 49 ikke har avgitt svar. 

En ser at flertallet av de som ikke har svart, har deltatt på ett eller flere arrangementer. 

Likevel er det 34,6% som sier at dato eller tidspunkt ikke passer. 

I tillegg er det kommet inn 10 kommentarer under «annet, spesifiser» 

Av de som har svart «annet» er det kommentarer som «Turnus», Familiebesøk og jobb. 

At ikke alle kan delta på alt er en realitet som vi må leve med. 
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BYGNINGSMESSIGE FORHOLD 

 

13 Nevn tre forhold du synes er spesielt bra/positivt ved borettslaget: 

 

Av innkomne skjema har alle svart på spørsmålene. 

Det ble oppfordret til å nevne tre forhold som beboer synes er spesielt bra/positivt ved borettslaget. 

her ble det gitt hele 201 kommentarer.   Disse er ikke gjengitt her i sin helhet, men er skrevet samlet i eget vedlegg til rapporten/analysen. 

Jeg nevner her noen av hovedpunktene som er sammenfattet ut fra kommentarer: 

• Utemiljø: 

Fantastisk utsikt 

Nært til marka 

Ryddig borettslag 

Orden 

God brøyting 

Orden i borettslaget 

 

• Inneklima/leilighet 

Romslig leilighet 

Bra rom-løsning 

Nydelig balkong 

 

• Parkering 

Fleksibel parkering 

Motorvarmere 

Bra med parkering 
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• Styret 

God tilbakemelding fra styret 

Rask reaksjon fra styret i enkeltsaker 

God informasjon 

 

• Vaktmester 

Flink og hjelpsom vaktmester 

Hyggelig vaktmester 

Trenger en hjelp… så er vaktmester der 

 

• Annet 

Godt borettslag å bo i 

Gode naboer 

Fin beliggenhet 

 

Spørsmålet var i utgangspunktet vinklet opp mot bygningsmessige forhold, men her har de aller fleste nevnt andre ting de synes er positive.  Konkrete 

svar på det bygningsmessige fremkommer i spørsmål 15, 16 og 17. Kommentarene her tyder på at beboerne trives i Brattbakken borettslag.   Som en ser 

av kommentarene, er det flest positive, noe som inngir trygghet og glede ved å bo i borettslaget. 

 

 

14 Nevn tre forhold du synes er spesielt dårlig/negativt ved borettslaget 

 

Også her ble det oppfordret til å gi kommentarer til forhold som beboer synes er helt dårlig/negativt for borettslaget. 

Her ble det avgitt 178 kommentarer. Disse er ikke gjengitt i sin helhet her i rapporten, men er skrevet samlet i eget vedlegg.  

Jeg nevner her noen av hovedpunktene som er sammenfattet ut fra kommentarer: 
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• Utemiljø 

Utemiljøet virker noe shabby, og bør oppgraderes. 

Dårlig strøing i borettslaget 

Blomsterbed bør fjernes eller oppgraderes 

For dårlig lekemiljø for barn 

For mye snø 

Mye innsyn fra naboer 

 

• Innemiljø 

Dårlig ventilasjon 

Trekk i leilighetene 

Mye snø på veranda 

For ulike løsninger i inngangsparti (plattinger og skillegjerder) 

 

• Parkering 

For lite ladestasjoner 

Rotete parkering 

Lite gjesteparkering 

Dårlig belysning på parkeringsplasser 

Dårlig brøyting på parkering 

Bør merke parkeringsplasser på tak 

 

• Styret 

Sen/ingen tilbakemelding fra styret 

Dårlig informasjon fra styret 

 

• Vaktmester 

Vanskelig å få tak i vaktmester 

Har vi bruk for vaktmester? 

Lite synlig vaktmester 
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• Annet 

Renovering bør starte raskt 

For mye baksnakk i laget 

Kalde leiligheter 

Dårlig strøing når det er glatt. 

 

Hvis en ser på disse kommentarene opp mot pkt. 14 vil det oppveie mye av det beboerne er misfornøyde med. Men ….  En skal ta hensyn til det 

folk er misfornøyd med … og det er alltid rom for forbedringer. Miljø, ledelse og merkantil innsats kan alltid bli bedre … og en bør tilstrebe dette 

på alle punkt.  En vet at en ikke klarer 100% uansett hvor mye man prøver, men dette bør være målet. 

 

 

 
   

 

 

15.  Gi tre forslag til endringer som du gjerne vil ha med i en 

oppgradering for å gjøre borettslaget til et bedre sted å bo i: 

 

Her ble det oppfordret til å gi forslag til endringer som en gjerne vil ha 

med i oppgradering for å gjøre borettslaget til et bedre sted å bo i. 

 

Det ble det avgitt 149 kommentarer. Disse er ikke gjengitt i sin helhet 

her i rapporten, men er skrevet samlet i eget vedlegg.  

Jeg nevner her noen av hovedpunktene som er sammenfattet ut fra 

kommentarer: 

• Utendørs 
Oppgradering av uteareal, også lekeplasser     
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Bedre orden i borettslaget 
Bedre strøing på vinteren 
Bedre brøyting på vinteren 
Innglassing av veranda 
Endre fasadene 
Etterisolering av vegger 
Isolering rundt vinduer og dører 
Samme utforming av alle inngangsparti 
Lik belysning i hele borettslaget 

• Innendørs 
Oppgradering av Ventilasjon 
Bedre isolasjon 
Vedfyring 
Vinduer i stue som kan åpnes 
Vindtetting rundt vinduer og dører 
Balansert ventilasjon 
 

• Parkering 
Flere ladestasjoner 
Alle plasser bør være merket 
Flere gjesteplasser 
 

• Annet 
Renovering på å starte så snart som mulig 
Bør starte før forfallet tiltar 
 

Dette er positive innslag fra beboerne som vil bringe 
borettslaget inn i fremtiden, bedre bomiljø og gi en enda 
bedre boplass for de som vil bo i Brattbakken borettslag 
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16 
Er det problemer knyttet til vindu/dører i din 
bolig:           

        %    

  22 Trekk ved vinduer    17,9    

  42 Trekk/utettheter ved balkongdør eller inngangsdør 34,1    

  11 Fuktskader eller andre skader på ett eller flere vinduer 8,9    

  14 Det er vanskelig å lukke dører eller vinduer  11,4    

  17 Har ikke problemer med vinduer eller dører  13,8    

  16 Annet, spesifiser    13,0    

  1 Ikke svart     0,8    

            

SUM 123     SUM 100,0    

                    

 

Av innkomne skjemaer har 80 svart, mens 1 har ikke avgitt svar. 

Som det fremkommer her har 34,1% skrevet at det er trekk/utettheter ved balkongdør eller inngangsdør. 

Videre sier 17,9% at det er trekk ved vinduer. 

Fuktskader og andre problemer med vinduer/dører representerer 20,3%. 

Ut fra undersøkelsen kan en konkludere med at det er et gjennomgående problem med trekk rundt vinduer og dører, samt at noen dører og vinduer er fukt-

skadet og lar seg vanskelig åpne og lukke. 

Alternativ «annet, spesifiser» har gitt 16 kommentarer.   Disse går i all hovedsak på samme tema som i alternativene.  «Trekk fra vinduer», «Trekk rundt 

dører» og kalde rom.  



21 
 
 

 

 

 

17 Er det steder i din bolig som oppfattes som kalde/ trekkfulle:       

       %     

  56 Ja    69,1     

  18 Nei    22,2     

  3 Vet ikke    3,7     

  4 Ikke svart    4,9     

            

SUM 81    SUM 100,0     

                    

 

Av innkomne skjemaer har 77 svart, mens 4 har ikke avgitt svar 

Hele 69,1% svarer at det er steder i boligen som oppfattes som kalde / trekkfulle.  Dette gjenspeiler svarene og kommentarene i spørsmål 16. 

En bør legge merke til at 22,2% IKKE oppfatter noen steder som kalde eller trekkfulle.   Dette er sannsynligvis leiligheter som er «inne» i bygningsmassen 

(ikke ende-leilighet). Videre er det mange leiligheter som har fått skiftet verandadør di siste årene, noe som også kan være svaret på dette. 

I forbindelse med skifte av verandadører og ytterdører har det blitt isolert helt tett rundt disse, samt montert vindsperre. 

Allikevel oppfattes det som at over 2/3 av boligmassen oppfattes som kalde og trekkfulle.  Dette går igjen i kommentarene både under pkt. 14, 16 og 30. 

 

Det ble også gitt 92 kommentarer til dette spørsmålet.   Samtlige er relatert til alternativene som er gitt ovenfor. 
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18 Hvis du disponerer egen bil, hvordan opplever du parkeringssituasjonen:       

       %     

  1 Parkeringsplassen er alltid full  1,2     

  5 Finnes som regel en plass  6,2     

  53 
Har fast plass, og den er alltid 
ledig  65,4     

  7 Vi har ingen parkeringsproblemer  8,6     

  3 Annet, spesifiser   3,7     

  12 Ikke svart    14,8     

            

SUM 81    SUM 100,0     

                    

 

Av innkomne skjemaer har 69 svart, mens 12 ikke har avgitt svar. 

Her har 53 (65,4%) svart at de har fast plass, og den er alltid ledig. 

Videre har henholdsvis 6,2% og 8,6% svart at «det finnes som regel plass» og «vi  

ingen parkeringsproblemer». 

Dette indikerer at borettslaget ikke har noen akutte problemer med parkering og heller ikke det store behovet for flere parkeringsplasser. 

• Av andre kommentarer er for eksempel: (sammendrag av 4 kommentarer) 

• Uspesifiserte parkeringsplasser blir brukt av noen med faste plasser, slik at de som ikke har plass/ gjester ikke finner parkering 

• Ønsker flere parkeringsplasser under tak 

• Oppmerking av parkeringsplasser på taket 

• Manglende gjesteplasser 



23 
 
 

 

19 Vi har ikke parkeringsplasser med motorvarmer i dag. Ønsker du dette:       

       %     

  9 Ja, det hadde vært topp med motorvarmer 11,1     

  24 Nei, det er ikke nødvendig  29,6     

  2 Bruker uspesifisert parkering  2,5     

  10 Har ikke bil    12,3     

  36 Ikke svart    44,4     

            

SUM 81    SUM 100,0     

                    

 

Av innkomne skjemaer har 45 svart, mens 36 ikke har avgitt svar. 

Dette skyldes i all hovedsak at de fleste svarte at de har fast plass (i spørsmål 18). 

Samtidig registrerer en at 29,6% svarer at det ikke er nødvendig, 12,3% svarer at de ikke har bil, og 2,5% svarer at de bruker uspesifisert parkering. 

11,1% synes det ville vært topp med motorvarmer.    Dette er noen som regel finner en plass eller har ingen problemer med parkering. Indikerer dette at vi 

skulle hatt 10% flere plasser med motorvarmer? 
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20 Ønsker du at det skal være mulighet for ladding av el-bil i borettslaget:       

       %     

  33 Ja    40,7     

  11 Nei    13,6     

  32 Vet ikke/ikke relevant for meg  39,5     

  5 Ikke svart    6,2     

            

SUM 81    SUM 100,0     

                    

          

Av innkomne skjema har 76 svart, mens 5 ikke har avgitt svar. 

Hele 40,7% har svart at de ønsker mulighet for ladding av EL-biler, mens 39,5% ikke har tatt stilling til dette. 

Likevel indikerer det at i fremtiden vil det bli større behov for ladestasjoner i borettslag. En tar ikke stilling i denne rapporten til hvordan en skal møte denne 

utfordringen, men registrer at et «ønske» fort blir til behov/krav. 
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21 Er du villig til å bruke noe av de eksisterende grøntarealene i borettslaget     

  til flere parkeringsplasser eller garasjeplasser:       

       %     

  24 Ja    29,6     

  34 Nei    42,0     

  18 Vet ikke/ ikke relevant for meg  22,2     

  5 Ikke svart    6,2     

            

SUM 81    SUM 100,0     

                    

 

Av innkomne skjema har 76 svart, mens 5 ikke har avgitt svar. 

Hvis en ser på tallene i spørsmål 18 er det kun 1,2% som mener parkeringsplassen alltid er full. Resterende er «fornøyd» med parkeringsmuligheter i 

borettslaget. 

Like fullt er det 29,6% som er villig til å bruke noe av eksisterende grøntarealer i borettslaget til flere parkeringsplasser eller garasjeplasser. 

Dette er litt divergerende tall i forhold til det som er svart tidligere. 

En mulig forklaring kan være at de som i dag har fast plass oppe på taket, gjerne vil ha overbygd garasjeplass og/ eller ladestasjon. 

Flertallet i undersøkelsen er imidlertid imot å bruke grøntarealer til parkeringsplasser.  42,0% (nesten halvparten) sier at de ikke ønsker dette. 
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22 Er du fornøyd med kabel-tv/ internettproduktet i borettslaget:       

       %     

  55 Ja    67,9     

  22 Nei    27,2     

  1 Vet ikke/ ikke relevant for meg  1,2     

  3 Ikke svart    3,7     

            

SUM 81    SUM 100,0     

                    

 

Av innkomne skjema har 78 svart, mens 3 ikke har avgitt svar. 

Brattbakken har i dag TV- og internettleverandør Altibox via Signal.   Beboere mottar TV-signal og internett via en felles avtale for hele borettslaget. 

67,9% av besvarelsene utrykker tilfredshet med leveransen.   27,2% sier at de ikke er fornøyd.  Her oppgis blant annet at de ikke har TV, og dermed ikke har 

behov for å betale for dette. En kommentar sier at «dette er unødvendig da vi har annen løsning på dette.    Flere sier at det er dårlig hastighet og at det er 

for mange «tulle-kanaler». 

Ser vi leveransen under ett kan en si at nesten 70% er fornøyde … og det vil alltid være noen som ønsker seg noe bedre …  eller ikke ønsker dette i det hele 
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23 Hvis du svarte nei på spørsmål 22, hva er grunnen til at du ikke er fornøyd:     

       %     

  5 Det er for dyrt   6,2     

  11 Internetthastigheten er for dårlig  13,6     

  6 Kanaltilbudet er for dårlig  7,4     

  59 Ikke svart    72,8     

            

SUM 81    SUM 100,0     

                    

 

Av innkomne skjema har 22 svart, mens 59 ikke har avgitt svar. 

Dette viser at over 70% er fornøyd med leveransen fra Altibox/Signal. 

Av de som ikke er fornøyd sier 13,6% at hastigheten er for dårlig.   Her må det sies at den enkelte bruker har mulighet til å kjøpe seg større hastighet på 

nettet. 

Videre sies det at kanaltilbudet er for dårlig.  Også her kan den enkelte beboer velge å utvide programtilbudet. 

• Jeg har ikke TV lenger og ønsker derfor fritak for å betale for TV-kanaler 

• Plassering av boksen innerst i boden er håpløst’ 

• Bortfall av signaler 

• For mange tullete kanaler 

• Hastigheten er dårlig men det er bare å betale Signal for bedre hastighet. 

• Hadde Riks TV med bare én pris for bolig og fritidsbolig. Måtte nå begynne å betale dobbelt 

• Ønsker ikke kabel-TV – unødvendig utgift da vi bruker annen løsning 
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24 Ønsker du en generell utvidelse av balkongene i borettslaget       

       %     

  20 
Ja, større uteplass hadde vært 
supert  24,7     

  37 Nei, det blir bare mer snømåking om vinteren 45,7     

  16 Vet ikke    19,8     

  8 Ikke svart    9,9     

            

SUM 81    SUM 100,0     

                    

 

Av innkomne skjemaer har 73 svart, mens 8 ikke har avgitt svar. 

Med spørsmål om beboerne ønsker større plass på balkongene har 45,7% svart «Nei, det blir bare mer snømåking om vinteren. 

24,7% har svart at det ville være supert med større uteplass. 

Dette indikerer at, ut fra innsendte svar, vil flertallet IKKE ha større uteplass, da dette medfører større ulemper.  Her har en ikke tatt hensyn til om det skal 

være overbygd uteplass eller åpen løsning.  Dette ville kanskje gi utslag i annen besvarelse av spørsmålet. 

En konstaterer at de fleste ikke har behov for større uteplass. 
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25 Ønsker du en bedre tilrettelegging for lek i borettslaget:         

       %     

  18 
Ja, ungene trenger mer og bedre 
plass  22,2     

  59 Nei, det er bra slik det er nå  72,8     

  1 Nei, det er så mye støy fra barns lek  1,2     

  3 Ikke svart    3,7     

            

SUM 81    SUM 100,0     

                    

 

Av innkomne skjemaer har 78 svart, mens 3 ikke har avgitt svar. 

Flertallet mener at tilrettelegging for barn i borettslaget er bra slik det er nå (72,8%). 

22,2% mener ungene trenger mer og bedre plass. 

Dette gjenspeiler seg i tidligere spørsmål om «antall barn» og alders-sammensetting i borettslaget. 

Det er klart at småbarnsforeldre og evt. fremtidige foreldre i borettslaget ønsker mer plass for sine barn. 

Dersom en ser på snittalderen av eiere/leiere vil en kunne se at flertallet mener det er bra som det er.  Vi kan si at dette er positivt med grunnlag i at 

voksende gjennomsnittsalder OGSÅ vil at barna skal ha nok plass …. og tilrettelegging. Nok et eksempel på harmonisk bomiljø. 
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26 Hvor viktig er det at borettslaget ser bra ut           

       %     

  48 Det er avgjørende for trivselen  59,3     

  27 Så lenge standarden er grei nok, er det ok 33,3     

  1 Har liten eller ingen betydning  1,2     

  5 Ikke svart    6,2     

            

SUM 81    SUM 100,0     

                    

 

Beboerne i Brattbakken er opptatt av at laget skal se bra ut.   Dette vises gjennom en svarprosent på hele 92,6% som mener at det er viktig for trivselen så 

lenge standarden er grei nok.  

Noen kommentarer er levert under spørsmål 30, som sier at en bør tilrettelegge for mere lek og bedre uteområder for barn. Grøntarealer bør oppdateres, 

og noen nevner at betongbed i gatene bør fjerne, da disse holder på å tippe ut i veibanen. Blomster-rabatten bør oppgraderes og inngangen til flaggstangen 

må fikses. 

Dette er enkle grep som kan gjøres.  Men det må settes av penger i budsjett til uteområder. 
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27 En renovering vil øke felleskostnadene. Hva er en akseptabel økning:       

       %     

  6 Aksepterer ingen økning   7,4     

  22 Mindre enn 1000,-/måned  27,2     

  31 1000,- til 2000,-/måned   38,3     

  14 2000,- til 3000,-/måned   17,3     

  3 Mer enn 3000,-/måned   3,7     

  5 Ikke svart    6,2     

            

SUM 81    SUM 100,0     

                    

 

Av innkomne skjemaer har 76 svart, mens 5 ikke har avgitt svar. 

Her referer vi bare til tallene fra beboerundersøkelsen. 

En ser at 38,3% kan akseptere en økning av husleien på mellom 1000,- og 2000,-/mnd ved en renovering. 

27,2% vil akseptere en økning på mindre enn 1000,-/mnd og 7,4% aksepterer ingen økning …. Som er lik 34,6%. 

Det viser seg at 17,3% vil akseptere en økning på 2000,- til 3000,-/mnd. Ut fra tallene i undersøkelsen er det 3- og 4-roms der det er 2 eller flere som bor. 

Dette indikerer at enslige, eller enslige med barn IKKE ønsker en økning, eller maks 1000,- til 2000,- 

Her gjenspeiler det samfunnsøkonomiske aspektet seg, der enslige (med minstepensjon) og enslige med barn kanskje vil slite med en relativ høy 

husleieøkning i form av økt fellesgjeld. Spørsmålet vil da være: Beboer-evne satt opp mot behovet for å oppgradere borettslaget til «akseptabel» standard? 
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28 Bør en renovering inneholde tiltak som gir lavere miljøbelastning:       

       %     

  43 Ja    53,1     

  7 Nei    8,6     

  22 Vet ikke    27,2     

  9 Ikke svart    11,1     

            

SUM 81    SUM 100,0     

                    

 

Av innkomne skjemaer har 72 svart, mens 9 ikke har avgitt svar. 

Det virker som at flertallet i Brattbakken borettslag er opptatt av miljøbelastning ved en renovering. 53,1% har svart at en renovering bør inneholde tiltak 

som gir lavere miljøbelastning. En prosentandel på 27,2%) sier at de «ikke vet».   Dette indikerer at et klart flertall bryr seg om miljøet, og tenker på hvordan 

en renovering skal forgå.   Noen kommentarer sier i spørsmål 30 at en renovering bør skje steg-vis og at en ikke ønsker å bo på en «bygge-plass i tre- til fire 

år» 

Flertallet mener at en bør ta hensyn til utforming, materialutvalg, og fremtidig funksjonalitet. 

Det er ikke kommet spesifikke kommentarer til dette spørsmålet. 
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29 Bør en renovering endre på borettslagets inntrykk:           

        %    

  33 Ja, man må endre fasaden til et mer moderne inntrykk 40,7    

  29 Nei, hva er galt med inntrykket vi har i dag?  35,8    

  14 Vet ikke     17,3    

  5 Ikke svart     6,2    

            

SUM 81     SUM 100,0    

                    

 

Av innkomne svar har 76 svart, mens 5 har ikke avgitt svar. 

Beboerne har svart at de ønsker endring av fasaden til et mer moderne inntrykk.   40,7% av de som har svart mener at dette er viktig for borettslaget.  Det 

estetiske betyr en del for beboerne i laget.   Nesten like mange (35,8%) mener at det ikke er noe galt i det vi har i dag. 

Når en ser på kommentarene som fremkommer i spørsmål 30, er det et klart flertall for at en skal gjøre noe med borettslaget som får det til å se mer 

innbydende ut, som fremmer utearealer og gjør det «lunere» innadørs. 

Ventilasjon og tette leiligheter er viktig … ikke minst med tanke på «annenhånds verdi». 
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30. Har du andre innspill til jobben med renovering av laget? 

 

Her ble beboerne gitt mulighet til fritt å komme med innspill i forbindelse med planlegging av renovering av borettslaget. 

Det kom inn 55 konkrete forslag på dette spørsmålet. 

• I all hovedsak er innspillene: 

Renovering bør starte så snart som mulig 

Se på muligheten for innglassing av veranda 

Ta hensyn til økonomi hos den enkelte beboer 

Ta renovering steg-vis 

Renovere fasadene 

Skifte dører og vinduer 

Utelat garasjeanlegg i denne omgang 

Ikke skifte vindu og dører … flytte disse 

Skifte ventilasjon til et bedre system (balansert eller varmepumpe) 

Ta med uteområde 

Sats på inneklima 
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