
Enkät om grönområden 
Östhammars kommun håller på att se över våra grönområden i tätorterna, parker och 
även naturområden längre ut från våra tätorter. Vi inventerar både växter, djur och hur vi 
människor använder dem. Resultatet tar vi med oss i kommande samhällsplanering. 

Vi är nyfikna på vilka grönområden du använder och vad du gör där? Har du områden som 
du tycker skulle kunna lyftas fram mer? Vi vill gärna ha dina specifika tips om fina platser där 
det är vackert, roligt, finns spännande växter etc.? Fyll gärna in enkäten nedan! Vill du hellre 
rita på karta finns enkäten i pappersform med kartor i kommunens entré. Lämna in dina svar 
till oss, tack! 

Vi kommer hålla enkät och kartor öppna fram till 31 augusti 2018. 

Enkät – grönområden 

1. Den här/de här större tätorterna i kommunen rör jag mig mest i:

▢ Alunda     ▢ Gimo     ▢ Öregrund     ▢ Österbybruk     ▢ Östhammar     ▢ Hargshamn

2. De här parkerna, tätortsnära skogarna och grönområdena använder jag mest:

3. De här aktiviteterna gör jag:

▢ Promenerar ▢ Cyklar ▢ Hundpromenader
▢ Joggar ▢ Leker ▢ Badar
▢ Picknick ▢ Umgås med vänner ▢ Naturupplevelse

Annat, vad: 



4. Har du något tips på park/grönområde som du tycker är en särskilt fin plats/fint
område? Varför?

5. Har du något förslag på ett område som skulle kunna utvecklas mer? Hur och vad?

6. Vilka naturområden längre ut från tätorterna använder du? (naturreservat,
badplatser, andra områden)

7. Jag är:

▢ 0-12 år    ▢13-18 år    ▢ 19-29 år    ▢ 30-49 år    ▢ 50-64 år    ▢ 65-79 år    ▢ över 79 år

8. Kön. Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som (valfritt
att svara):

▢ Kvinna    ▢ Man    ▢ Annat alternativ    ▢ Vill ej svara

Namn: (valfritt) 

E-postadress: (valfritt)

Spara och mejla enkäten till: 
camilla.andersson@osthammar.se
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