Du påverkar ditt boende!
Resultat av hyresgästundersökningen

”Bra och snabb service
– trevlig personal.”

”Vi önskar bättre
gräsmattor.”

”Trivs som fisken i
vattnet.”

Hyresgästundersökningen

Så läser du diagrammen

Under sommaren 2017 fick ni hyresgäster delta i
en hyresgästundersökning. Syftet med undersökningen var att vi ville ta reda på hur ni
hyresgäster uppfattar Ödeshögsbostäder som
förvaltare. Vi fick in 54 procent svar
och vi tackar alla som deltog för de värdefulla
synpunkterna. Undersökningen är ett viktigt
verktyg i vårt arbete med att ge dig ett ännu bättre
boende. I denna folder finner du en sammanfattning av resultatet.

De positiva svaren i diagrammet visas i mörkblått
och ljusblått och de negativa svaren i orange och
rött. Siffran längst till höger är den sammanlagda
andelen som är nöjda och siffran vänster om
staplarna är den sammanlagda andelen
missnöjda. Jämförelse med 2015 års mätning
framgår i diagrammet och redovisas med rosa
siffror och linjer.

Servicekvalitet mäter och sammanfattar hur ni hyresgäster upplever Ödeshögsbostäders service.
Frågorna som ni svarade på delas in i grupperna Ta kunden på allvar, Trygghet, Rent och snyggt och Hjälp
när det behövs. Ju högre siffra desto bättre betyg. Här ser vi att det totala betyget för Servicekvalitet visar
på 89 procent nöjda hyresgäster, vilket är en ökning med 1 procentenhet från föregående mätning.

Så tycker ni hyresgäster om servicen
På frågedelen om att ta kunden på allvar kan vi se att 93 procent av er är nöjda. Bland annat kan vi urskilja att 96
procent tycker att informationen från oss på Ödeshögsbostäder är bra. Era svar visar också att 98 procent
upplever att ni blir väl bemötta av fastighetsskötaren vid felanmälan. Vidare anser 92 procent att vi håller våra
löften till er hyresgäster.
På frågedelen som handlar
om trygghet ser vi att 85
procent är nöjda.
86 procent av er hyresgäster
ger bra betyg på frågorna
inom rent och snyggt. Här
svarar 91 procent att ni tycker
sophanteringen sköts bra.
Dock anser 32 procent att
möjligheterna till källsortering
kan bli bättre.
Totalt sett ger 93 procent ett
positivt svar på frågedelen
som
handlar
om
att
hyresgästen får hjälp när det
behövs. 96 procent anser att
det går bra att anmäla ett fel
till oss medan 94 procent
upplever att felet blir åtgärdat
inom rimlig tid.

Förvaltningspolicy rymmer bland annat frågor kring hur värden hanterar värmen, lägenhetens
utrustning och hur lätt det är att få passande tvättider. Det totala betyget för Förvaltningspolicy är 82 procent
nöjda hyresgäster.

Inom detta frågepaket ser vi
att 83 procent är nöjda med
lägenhetstemperaturen under
sommarhalvåret. 66 procent
upplever att värmen under
vinterhalvåret är bra.
Vad gäller utrustning och
underhåll av lägenheten visar
era svar att 90 respektive 83
procent är nöjda.
Möjligheterna att agera miljömedvetet i boendet upplevs i
linje med 2015 års mätning
fortfarande kunna bli bättre
och idag är 68 procent positivt
inställda.
Slutligen är 96 procent nöjda
med trapphusets underhåll.

Frågor med störst förbättring
Utifrån resultatet från årets mätning kan vi urskilja vilka frågor som ni tycker har blivit bättre jämfört med
2015 års mätning. Störst förbättring ser vi på följande frågor.
•
•
•

Informationen när något ska göras i fastigheten, 95 procent nöjda hyresgäster (+7 procentenheter)
Få tag på rätt person, 94 procent nöjda hyresgäster (+7 procentenheter)
Hur städade fastighetsskötaren/reparatören efter sig vid åtgärdat fel i lägenheten,
89 procent nöjda hyresgäster (+6 procentenheter)

”Bra Information,
snabba åtgärder,
tillgänglighet.”

”Önskar bättre
sophantering.”

” Ansvarstagande,
respektfulla och
seriösa.”

Tack för din medverkan i årets hyresgästenkät om vår
förvaltnings- och servicekvalitet. Dina svar hjälper oss att
utvecklas och bli bättre!
Resultatet
Årets enkät skickades ut till nästan 300 hyresgäster och dryga hälften besvarade den. Det är ett bra resultat när
det gäller sådana här undersökningar.
Sedan vi började mäta förvaltningskvaliteten 2013 ser vi en positiv ökning, vilket är glädjande och också det vi
strävar efter. Årets resultat på den totala förvaltningskvaliteten visar på totalt 87,9% ”nöjdhet”. Du som hyr av oss
trivs! Det negativa vi ser i undersökningen är att du som hyresgäst har synpunkter på städningen av tvättstugan
och saknar möjligheter till källsortering samt värmekomforten på vinterhalvåret. Detta är punkter vi kommer att
lägga fokus på att försöka förbättra.
Fiberutbyggnaden
Nu har i stort sett samtliga lägenheter på området Ängen fått fiber indraget. I planeringen för budget 2018 kommer
det att bestämmas vilket område vi härnäst ska satsa på.
God Jul och Gott Nytt År
Slutligen vill jag önska alla hyresgäster en God Jul och Gott Nytt År. Årets julklapp var en brandfilt som delades
ut i samband med testet av brandvarnare. Vi ser det som ett sätt att skapa och stärka tryggheten i din bostad
och i synnerhet nu inför jul och nyår när vi tänder levande ljus.

Ödeshög i december 2017

Peter Kenell
VD Ödeshögsbostäder AB
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