
 

 

 

 

 

ASUKASKUUNTELU™-UNDERSÖKNING 
INVÅNARERFARENHETEN AVGÖR.  

MAN BÖR FÖRSTÅ DEN. 



 

 

En ny tjänst för att leda huset 
enligt invånarnas önskemål 
och vilja. 

VÄLKOMMEN ATT BÖRJA LEDA HUSET PÅ ETT HELT NYTT SÄTT! 
 

Det krävs både kunskap och skicklighet i att leda ett husbolag. Man tar hand om 
tekniken, ekonomin och värdet på fastigheten, för att inte glömma att ta hand om 
att vardagen förlöper smidigt. Det kan vara utmanande om man inte har tillräcklig 
information om vad som förväntas. 

 

ASUKASKUUNTELU™ är en helt ny lösning med vilken man skaffar sig denna 
information. 

 

Med en modern, lätt verkställd skräddarsydd tjänst skaffar man sig behövlig 
information som stöd för kommande beslut och bygger en helt ny 
verksamhetskultur. 

 

På följande sidor får du veta mera om ASUKASKUUNTELU™-tjänsten. 
 
 

Innehåll: 
ASUKASKUUNTELU™ i ett nötskal .....................................................................................  
ASUKASKUUNTELU™-innehållet i undersökningen ...........................................................  
ASUKASKUUNTELU™-hur förverkligas undersökningen ...................................................  
ASUKASKUUNTELU™-fördelarna med undersökningen ...................................................  
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Med respons kan man lättare 
utveckla verksamheten. 
Även i husbolag. 

ASUKASKUUNTELU™  I ETT NÖTSKAL 
 

Ett helt nytt sätt att mäta invånarerfarenheter i husbolag. 
 

Med en modern enkät skaffar man sig information om invånarnas erfarenheter 
och förväntningar som stöd för att stöda beslutsfattningen. 

 

Skräddarsy: Styrelsen kan lägga till egna frågor. 
 

Möjligheten att svara på olika sätt och en aktiv information försäkrar bra 
svarsprocenter. 

 

Standardiserat frågeformulär ger möjligheter att jämföra svaren med andra 
bolag. 

 

Lämpar sig till alla husbolag som har 15 bostäder eller mera. 

 

Lätt att förverkliga. 
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ASUKASKUUNTELU™-INNEHÅLLET I UNDERSÖKNINGEN 
 

1. Man mäter invånarnas erfarenheter med konstanta frågor. 

Standardiserade ASUKASKUUNTELU™-frågor mäter invånarerfarenheten på ett 
modernt sätt. 

En 15 frågor lång enkät mäter invånarerfarenheten via tre huvudtema:  

1) Fastighet/byggnader, 
2) Gemenskap, och 3) Husbolagets administration och tjänster. 

Med dessa frågor får man en unik ASUKASKUUNTELU™-jämförelse: husbolagets 
egna resultat kan jämföras med andra bolag. 

 

2. Strategifrågorna kartlägger aktionärernas vilja 

Man frågar aktionärerna om reparations principer med specificerade frågor. 

Strategifrågornas svar är speciellt nyttiga för husbolagets ledning: med hurudan 

satsning är aktionärerna villiga att utveckla bolaget? 
 

3. Värdefrågor 

I värdefrågorna besvarar invånarna på egna utvecklingsidéer inom olika teman. 

Öppna svar är ofta ett av det bästa i enkäten: konkreta utvecklingsförslag och 

feedback om husbolaget. 
 

 

Äntligen en undersökning, 
som inspirerar att svara! 

4.  Skräddarsy med egna frågor* 

Styrelsens egna tilläggsfrågor ger möjligheten att utreda invånarnas och 
aktionärernas åsikter om aktuella saker. 

 
 

* Kontakta din disponent i Kirkkonummen Huolto Oy för att beställa en skräddarsydd undersökning 
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ASUKASKUUNTELU™- HUR FÖRVERKLIGAS UNDERSÖKNINGEN 
 

Hur svarar man? 

Hur svar så lätt som möjligt. Man kan svara på två olika sätt: 

1. Elektroniskt med dator, tablett eller telefon (instruktioner delas 
ut i blanketterna). 

2. Med att returnera frågeformuläret via posten (portot är redan betalt)  
 

Hur informeras de tom undersökningen? 

Man delar ut frågeformulären till varje bostad via fastighetsskötseln. Des 
aktionärer som bor utanför huset får formuläret med posten. 

Man fäster ett infoblad på husets anslagstavla som berättar om undersökningen. 

Man påminner om att svara ungefär vid halva tiden. 

Kirkkonummen Huolto koordinerar informationen och 

utdelningen av formulären.  
 

 

Att förverkliga en 
undersökning har  

Rapport? 

Resultaten kommer åt disponenten och styrelsen i form av en lättläst grafisk 
resultatrapport.  

 

Hur mycket tid kräver detta? 

Svarstiden är 3 veckor. Resultaten kommer om 2 veckor efter att svarstiden gått ut.

aldrig varit såhär lätt! Beställ din undersökning via din disponent i Kirkkonummen Huolto Oy 
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Försäkra att 
husbolaget har rätt 
riktning! Förstå 
invånarna. 

ASUKASKUUNTELU™- FÖRDELARNA MED UNDERSÖKNINGEN 
 

1. Fungerar som ett viktigt instrument då styrelsen gör beslut: vilken riktning 
önskar invånarna och aktionärerna att man har då man utvecklar huset. 

 

2. Hjälper husbolaget att bygga en ny öppen verksamhetskultur: alla har en 
möjlighet att påverka. 

 

3. Aktiverar invånarna att delta i att utveckla husbolaget. 
 

4. En unik ASUKASKUUNTELU™-jämförelse: man kan jämföra sitt eget bolag med andra.* 
 

5. Upprepa undersökningen senare och du får viktig information om hur 
invånarna upplever att husbolaget har skötts och får mera specifik information 
för vidare utveckling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Resultaten jämförs som medeltal / hela landet / i området. Enskilda resultat delas ut endast åt 
beställaren, aldrig ut åt utomstående. 
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Dags att göra en 
ASUKASKUUNTELU™- 
undersökning? 

ASUKASKUUNTELU™ kan beställas från 
Kirkkonummen Huolto Oy genom att ta 
kontakt med din disponent.  

 
 

   I samarbete: 

Good House Oy 
Ilmeentie 3 
02140 Espoo 
info@goodhouse.fi 
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