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Horredsbygdens byalag har uppfattat, genom samtal med många som bor i bygden, att det finns ett behov 

av olika former av boende och av fler bostäder i bygden, samt att det finns andra idéer och önskemål om 

att utveckla bygden.  
 

 

Svar på denna   enkät kommer sammanlagt att ligga  till  grund  för att mer systematiskt klargöra vilka behov, 

idéer och önskemål som finns, och ge byalaget underlag för fortsatt påverkansarbete. 

 



 
Vad är Horredsbygdens byalag? För utgångspunkten för uppdraget, se här ett utdrag ur stadgarna: 

§2 Byalagets ändamål 
Byalaget har som ändamål att vid gemensamma sammankomster, partipolitiskt och religiöst obundet, dryfta och befrämja medborgarnas  
allmänna intressen, verka för bygdens utveckling, vara informationsorgan i aktuella frågor samt genom olika aktiviteter verka för trevnad  
och sammanhållning i bygden. 
§3 Byalagets säte 
Horredsbygdens byalag omfattar Horred, Istorp och Öxnevalla församlingar i Marks kommun, Västra Götaland, som verksamhetsområde. 
 
 

Vad gör Horredsbygdens byalag? 
Byalaget verkar för utveckling av bygden i linje med ändamålet beskrivet i §2 i stadgarna. De senaste åren har byalaget haft  
bostadsbyggande och centrumutveckling som fokusfrågor, samt kommunikationer – dvs möjlighet till att ta sig till och från bygden.  
I övrigt bereds och hanteras frågor om bl a beredskap och återvinning, och en del mindre projekt och projektförberedelser pågår.  
Byalaget fungerar som remissinstans – får yttra sig - i vissa frågor i kommunen och regionen. 
 
Ärenden som byalaget har initierat och/eller drivit under senare år är grillplatser vid Lilla Horredssjön, renovering och bättre nyttjande  
av Horreds bibliotek, fiberutbyggnad i bygden, Återvändardag 2015, musikquiz i bygdegården – tillsammans med Horreds Bygdegårds- 
förening, skylt om mark vid Lida industriområde, och frågor kring kollektivtrafik i området.  
Byalaget har yttrat sig i frågor om hastighetsbegränsning i tätorten och hälsovård i kommunen. 
 
Arbetet görs genom påverkansarbete, deltagande i olika organ, möten och sammankomster, insändare och intervjuer i media, och epost  
till, samt direkta samtal med, politiker och förvaltningar i kommunen och närområdet. 
 
Styrelsen för Horredsbygdens byalag håller möten i princip varje månad, och vem som helst i bygden kan deltaga aktivt.  
Mötena hålls oftast i Horred bibliotek. Annonsering av datum och tid syns på hemsidan www.hbygden.se där även nyheter läggs upp. 
Kontakt med styrelsen kan annars tas via info@hbygden.se  

 

Horredsbygdens byalag    
    
 
                                                                                                                                                                            Klipp gärna av här och spara denna sida! 

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

 

Horredsbygdens Byalag  

på Facebook  

http://www.hbygden.se/
mailto:info@hbygden.se


Till dig/er som bor och verkar i Horredsbygden 
Horredsbygdens byalag driver sedan många år påverkansarbete för att öka bostadsbyggande i bygden. Under de 
senaste åren har detta arbete intensifierats, men tyvärr planat ut under 2019. Nu är det dags att öka takten igen!  

 

Byalagets arbete   utgår från  synpunkter från  de  människor  som  bor  i bygden.  Det   är ju de  som  bor  i bygden  som vet  hur  

bygden skall utvecklas  och förbättras.  Därför  ber  byalaget om att  du/ni  fyller  i  denna enkät  så  gott  det  går  i  varje  hushåll  

och  lämnar  den till svarslådor som finns i  ICA Nära Horred  och i Horreds bibliotek, alternativt skickar som scannad 

bilaga i epost till info@hbygden.se. Lämna den snarast och senast under januari månad! 

 

Sammanställningen av inkomna enkätsvar blir ett  viktigt  underlag  för  att byalaget kan fortsätta föra  samtal  med Marks 

kommun  och olika  intressenter om  behovet  av  bostäder  och  annan  service  i  bygden. Underlaget kan även komma att 

användas i samtal med möjliga intressenter för att få igång och för fortsatt bostadsbyggande.  

Ju mer konkret underlaget är, desto större förutsättningar finns för att hitta bra lösningar för bygden. Och ju fler svar, ju större vikt 

har sammanställningen – så svara på frågorna och lämna in enkäten för att påverka utvecklingen av bygden! 

 
Varje hushåll fyller i enkäten som det passar, och låt gärna alla i hushållet komma till tals. Kryssa i, ringa in och kommentera.  
Ibland kan flera svarsalternativ vara aktuella. 
 
Enkäten finns även på Horredsbygdens byalags hemsida, www.hbygden.se att t ex användas av intressenter till att flytta till bygden.  
Tipsa gärna om det! Eller kopiera den egna enkäten innan den fylls i, och lös frågan om inlämning av enkäten på något kreativt sätt. 

 
 

 

Horredsbygdens byalag 
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Sätt ett kryss på 
kartan var du/ni bor, 
eller ringa in var du/ni 
vill bo när du/ni 
flyttar till bygden 
Ålder/åldrar: 

Kön: o Man  o Kvinna  o Hen 

Boende:  

o Ensam  

o Två i hushållet  

o Fler än två 

Hur bor du/ni nu? 

o Gård/ gård med jordbruk 

o Egen villa 

o Radhus 

o Lägenhet med hyresrätt 

o Lägenhet med bostadsrätt 

Om du/ni fick välja förutsättningslöst, hur 

skulle du/ni då vilja bo? 
 

 

 

Är det viktigt för dig/er att bo kvar: 

o på orten/ i bygden? 

o i Marks kommun? 

o i Västra Götaland? 

  Varför? 
 
 
 

 

  
 

Vad är viktigast för att du/ni ska bo kvar – eller flytta hit, förutom bostaden: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________      
 

 

 
 



Service 
Var handlar du/ni  livsmedel? 

                       Aldrig Sällan Ofta Jämt 

 i Horred    o  o    o     o 

 i Skene/Kinna  o o    o      o  

 i Varberg    o     o    o     o                                            

 på  nätet    o  o     o     o 

 annan plats    o  o     o     o                

Kommunikationer 
Hur tar du/ni dig/er till arbete, skola, service, släkt, vänner och fritidsintressen?  

o Till fots och/eller med cykel 

o Med buss 

o Med tåg 

o Med bil 

   Hur långt har du/ni till arbete och/eller skola?__________________________________________

                                                                                   Åker du/ni med buss eller tåg?                                          
 

 

  

 

o  Minst en gång i veckan, linje/r: 

o  Några gånger i månaden, linje/r 

o  Någon gång per år, linje/r: 

o  Aldrig                                                            

Vad är bra/dåligt på platsen där du/ni bor?      Varför åker du/ni (inte) kollektivt?____________________________________________

 
  Arbete 

 
 

  + och -  Skulle du/ni åka med buss mellan Horred och Veddige – om den fanns?___________                                
 o o 

  Skola o o 

Förskola o o 

Äldreomsorg o o 

Hälsovård o o 

Distriktssköterska o o 

Sjukvård o o 

Livsmedel o o 

Andra affärer o o 

Restauranger o o 

Tjänster* o o 

It/Bredband o o 

Kommunikationer o o 

Kollektivtrafik o o 

Föreningsliv o o 

Sport o o 

Annat o o 
 

*Med tjänster menas snöskottning, gräsklippning, städning etc. 



 
 

Boende på äldre dagar 
Behovet av boende på äldre dagar kan se ut på olika sätt, och   nedan presenteras fyra olika former av 
boende. Välj den boendeform som du tror skulle passa dig/er bäst. Tala om vad du/ni tycker är viktigast 
och bör finnas i boendet. 

1. Bo kvar i huset eller i lägenhet byggd före 1985 
Vad skulle behöva göras för att du/ni skulle kunna bo kvar – reparationer; handikappanpassning; ny 
utrustning i kök/badrum/toalett; hiss? Hjälp med snöskottning; hjälp i trädgården? 

 

 
 

2. Bo i modern lägenhet (A) eller radhus (B) centralt i tätorten (ringa in vad som önskas) 
Modern lägenhet i vanliga bostadshus, eller ny marklägenhet/radhus som är anpassad efter äldres behov. 
Vad skulle behöva finnas i en sådan lägenhet, och vad skulle behövas i närheten? 

 

 
 

3. Bo i egen servicebostad/trygghetsboende 

   Lägenhet i servicebostadshus med tillgång till umgänge, viss personal, matsal, friskvård mm. Ringa in     

   det du/ni tycker är viktigt och komplettera ytterligare. 

 
 

4. Bo i stort servicehus 
Eget rum/lägenhet med helinackordering och att kunna få den hjälp av personalen som du/ni behöver. 
Vad är för- och nackdelarna med denna boendeform? 

 
 

  Service 
Vad är bra respektive dåligt för dig/er i tätorten idag? 

Tjänster på äldre dagar 
Vilka tjänster utnyttjar du/ni idag 
(hemtjänst, städning, snöskottning, 
trädgårdsarbete etc)? 

_____________________________________ 

Anlitar du/ni Fixartjänst? 
o Ja 
o Nej 

Anlitar du/ni annat företag? 
o Ja 
o Nej 

Kommer du/ni att ha behov av olika 
tjänster inom 5 till 10 år? 
o Ja 
o Nej 

 
 
Kommentar: 
 
______________________________________   
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 

 
 

 

 

               



 

 

           Ny bostad 
En ny bostad kostar runt 8000-9000kr i månaden 
för en hyresrätt, en nybyggd villa i storleken 100-
120 kvm kostar runt 2,5-3 miljoner kronor, och en 
bostadsrätt på 2 rok kan kosta ca 3 400 kronor i 
avgift per månad om du betalar en insats om ca 1,3 
miljoner kr.  

Vilket är ditt behov av en bostad? 
o 2 rok 
o 3 rok 
o Större marklägenhet 
o Egen villa 

Hur mycket är du beredd att betala för en 
bostad? 
o ≤7 000 kr/månad 
o 7000 – 9000 kr/månad 
o ≥9000 kr/månad 

Kan du tänka dig att minska ytan i lägenheten 
för att bo billigare? 
o Ja 
o Nej 

Om det finns möjlighet att bygga eget i din 
bygd, skulle det intressera dig? 
o Ja 
o Nej 

Är miljöaspekter i byggande viktigt för dig? 
o        Ja 
o        Nej 

 

Första  bostaden  för  unga 
Dessa frågor vänder sig till dig som inom 2 till 5 år kommer att flytta hemifrån. 

1. Om du fick välja, var skulle du då bo? 
 

 

            _________________________________________________________________________ 

2. Vad bör göras för att du och andra unga skall vilja bo kvar i bygden? 
 

 

            _________________________________________________________________________ 

3. Om du fick bestämma, vad skulle du då göra för att din ort och bygden ska bli trevligare? 

            _________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________ 

4. Saknas något för unga i bygden idag? I så fall, vad? 

            _________________________________________________________________________ 

 

Allmänna kommentarer du/ni vill lämna - skriv fritt:

 

 

 

 
 

Kommentera vad som helst – skriv fritt: 



 

 

 
 

Vad tycker du/ni är den viktigaste frågan som byalaget skall driva nu? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Var lämnar du/ni denna enkät? 
  Lämna enkäten till svarslådor som finns i  ICA Nära Horred  eller i Horreds bibliotek,  

  alternativt som scannad bilaga i epost till info@hbygden.se.  

  Lämna den snarast och senast under januari månad! 

   

 

 Vad händer sedan? 
  De svar som alla har bidragit med kommer att sammanställas  

  och användas på olika sätt i processer som byalaget driver  

   för att påverka bostadsbyggande i, och utveckling av, bygden. 

 

 
 Tack för din/er insats! 
 

 

 

Horredsbygdens byalag           
 

mailto:info@hbygden.se

