Boligstrategi Hol kommune - utflyttere
Hol kommune skal ha minst 5000 innbyggere innen 2030, og vi ønsker å stimulere til befolkningsvekst
i hele kommunen. For å få et godt kunnskapsgrunnlag for hvordan Hol kommune kan oppnå dette
målet skal det blant annet utarbeides en boligstrategi.
Det er viktig at boligstrategien baseres på informasjon og synspunkter fra våre innbyggere, men vi er
også nysgjerrige på tidligere innbyggeres synspunkt. Derfor har vi utarbeidet denne lille
spørreundersøkelsen.
Undersøkelsen ligger åpen f.o.m. 21. januar t.o.m 14. februar 2021, og tar ca 2-5 minutter å fylle ut.
Du kan gjennomføre undersøkelsen anonymt, men det er også mulig å registrere navn og epostadresse dersom du ønsker å motta informasjon om boligstrategien.
Kommunen har også utarbeidet en spørreundersøkelse for innbyggere i kommunen, samt en
undersøkelse for utbyggere/personer som har bygget egen bolig i Hol kommune (i/etter 2015).
Informasjon om arbeidet med boligstrategien finner du også på kommunens nettsider:
https://www.hol.kommune.no/teknisk-eiendom-og-naring/jobbe-og-bo/#boligstrategi-for-holkommune (https://www.hol.kommune.no/teknisk-eiendom-og-naring/jobbe-og-bo/#boligstrategi-forhol-kommune)
Kontaktperson er næringsrådgiver Line Ramsvik, tlf 97132383, line.ramsvik@hol.kommune.no
(mailto:line.ramsvik@hol.kommune.no)

* Obligatorisk

1. Hva beskriver din situasjon best? *
Jeg har hatt fast bostedsadresse i Hol kommune i mer enn 6 måneder, men i 2015 eller senere
flyttet jeg ut av kommunen.
Jeg har bodd midlertidig (under 6 måneder) i Hol kommune, men i 2015 eller senere flyttet jeg ut
av kommunen.
Jeg bor i Hol kommune nå.
Ingen av delene

2/15/2021

2. Hvor mange år bodde du i Hol kommune?

3. Hvilket eie-/leieforhold hadde du til din siste bolig i Hol kommune? *
Selveier alene eller sammen med en eller flere
Eier gjennom borettslag / aksjeselskap
Leier
Vet ikke

Annet

4. Hvilket år flyttet du fra Hol kommune *

5. Hvor flyttet du? *
Til en annen kommune i Hallingdal
Til en annen kommune utenfor Hallingdal
Til et annet land

Annet

2/15/2021

6. Når du tenker på tiden du bodde i Hol kommune, i hvilken grad føler du at: *

I svært liten
grad

I ganske
liten grad

Det var enkelt å komme
i kontakt med andre
personer på samme
alder eller i samme
livssituasjon som meg.
Det var enkelt å komme
i kontakt med andre
personer med lignende
interesser som meg.
Det var nok av
uformelle, fysiske
møteplasser som f.eks.
kafe/serveringssted/bib
liotek eller andre
samlingssteder ute eller
inne.
Jeg hadde et godt,
sosialt nettverk .
Jeg trivdes i boligen
min.
Jeg trivdes i nabolaget
mitt.

7. Hvorfor flyttet du fra Hol kommune? *
Familiesituasjon
Jobb
Utdanning

Annet
2/15/2021

Hverken i
stor eller I ganske stor I svært stor
liten grad
grad
grad

Vet ikke

8. Fortell gjerne mer utdypende om hvorfor du flyttet:

9. Er det aktuelt for deg å flytte tilbake til Hol kommune på noe tidspunkt? *
Nei, aldri
Kanskje
Ja, innen et år
Ja, mellom et og fem år
Ja, mellom fem og ti år
Ja, om ti år eller senere
Vet ikke

2/15/2021

Din kontaktinformasjon
Undersøkelsen kan besvares anonymt, men hvis du vil kan du registrere navn og e-postadresse for å få
tilsendt informasjon om prosessen med Hol kommunes boligstrategi.

10. Ditt fornavn og etternavn

11. Din e-postadresse

Dette innholdet er verken opprettet eller godkjent av Microsoft. Dataene du sender, sendes til skjemaeieren.

Microsoft Forms

2/15/2021

