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Enkätundersökning

Boende och företagare i Ore

Hjälp till att skapa bättre service i Ore!
Rättviks kommun har, tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna, ambitionen att ge alla
invånare och besökare en god service. Det finns stora sociala, ekonomiska och
miljömässiga vinster att göra då den lokala servicen förbättras för dig.
Din åsikt är avgörande för att vi ska kunna rikta insatserna och stimulera utvecklingen
av servicen.
Rättviks kommun vill stödja befintliga servicegivare, till exempel Oreboden och ICA
Näcken, samtidigt som nya arbetssätt undersöks. Enkäten avgränsas till offentlig och
kommersiell service. Vi studerar också möjligheten att utveckla medborgarkontorets
tjänster. Dina idéer och tankar är därför varmt välkomna!
Fyll i enkäten och posta den till kommunen i det portofria svarskuvertet senast den 23
april 2010. Alla som svarar är med i en utlottning av presentcheckar hos de lokala handlarna. Har du frågor, kontakta mig gärna.
Jag och mina medarbetare är tacksamma för din insats för bygden!
Vänliga hälsningar

Sven Uhlås
Landsbygdsutvecklare
Telefon:
0248-70 169 (direkt), lättast anträffbar tisdagar och torsdagar
E-post:
sven.uhlas@rattvik.se
Besöksadress: Näringslivskontoret (Närvikshuset), Järnvägsgatan 22

Postadress
Besöksadress
795 80 RÄTTVIK Vasagatan1
Plusgiro
3 27 34-6

Telefon
Nat 0248-70 000
Int +46 24 87 00 00

Organisationsnr. Internetadress
212000-2171
www.rattvik.se

Kommunledning
Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefax
0248-70 150
0248-51 211

E-post
rattvik@rattvik.se
samhallsbyggnad@rattvik.se
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Enkät om serviceutbudet i Orebygden april 2010
Vänligen fyll i enkäten och posta den till kommunen i det bifogade portofria svarskuvertet
senast den 23 april 2010.
a) Vilka tjänster vill du ha tillgång till på hemmaplan?
Rangordna fem förslag från listan (från 1 till 5, där 1 är viktigast) och/eller lägg till egna
förslag på offentliga tjänster!

… Arbetsförmedlingens tjänster
… Busstation med turlistor och vindskyddade sittplatser
… Bygglov (kommun)
… Energirådgivning
… Försäkringskasseärenden
… Information om barnomsorg
… Information om äldrevård
… Konsumentrådgivning
… Pensionsmyndighetstjänster
… Polisiär service (vapenlicens, pass, etc.)
… Skatteverksärenden
… Länsstyrelsen (landsbygdsrådgivning, företagsstöd, etc.)
… Turistinformation (aktiviteter, evenemang, boende, attraktioner, etc. hela året)
… Utbildningsfunktioner (mötesrum, internet, studieförbund, etc.)
… egna förslag: ………………………………………………………………………………….
b) Tycker du att den befintliga servicen i Ore behöver förstärkas?
Idag finns det nedanstående service. Kryssa för de serviceområden som du tycker
behöver förstärkas. Ge gärna förslag på hur!

○ ATG/Svenska Spel
○ Apoteksförmedling
○ Bank
○ Bibliotek/Medborgarkontor
○ Bussgods
○ Drivmedel

○ Livsmedel
○ Post, brev- och paket
○ Sjukvård (Landstinget)
○ Själavård (Kyrkan)
○ Systembolagsutlämning
○ Utskrift/betalning av tåg- och nöjesbiljett

……………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………..
Var god vänd!
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c) Övriga tjänster (kommersiella)
Förutom ovanstående tjänster så saknar jag verkligen följande i Ore:

○ Blomsterbutik och -förmedling
○ Bytestorg för andrahandskläder och sportutrustning (barn och ungdomar)
○ Fastighetsmäklare
○ Galleri/Konstutställningar
○ Informationsplats för bostäder/lokaler
○ Internetcafé
○ Kemtvätt
○ Kontorsservice
○ Optiker
○ Skomakeri
○ egna förslag: ………………………………………………………………………………….
d) Hemsändning, transport och kommunikation
Är du intresserad av att få skjuts till butik eller att få matvaror hemsända?

○ Ja
○ Inte nu, men kanske längre fram
○ Nej
○ Jag är beredd att betala en avgift (cirka 50-100 kr) för att få denna tjänst
○ Jag saknar p-platser för handikappade i centrala Furudal
○ Jag har tillgång till Internet
e) Arbetsgrupp

○ Ja, jag vill gärna delta i en arbetsgrupp för att vidareutveckla servicen i Ore.
f) Plats för dina egna kommentarer
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Fyll gärna i dina kontaktuppgifter. Det är inget krav. (Om du vill ingå i arbetsgruppen,
önskar delta i utlottningen eller om du vill att vi kontaktar dig är det nödvändigt.)
Dina adressuppgifter kommer inte att databehandlas eller offentliggöras.

Namn: …………………………………………………………………………………………
Adress: …………………………………………………………………………………….…..
Telefon: ……………………………………Mobil: …………………………………………..
E-postadress: ………………………………………………………………………………….

Tack för hjälpen!

