Att bo på Östermälarstrand
Resultatsammanställning av enkätsvar
Kort om metoden
Boende i en del av Östermälarstrand
(nyckelkodsområde 0814) bjöds hösten 2020 in
att tycka till om sitt bostadsområde via en
enkät.
Insamlingen genomfördes med hjälp av en
webbaserad enkät. En länk skickades ut via
vykort till alla adresser i området. Alla som
bodde på adressen fick svara. Enkäten skickades
ut den 7 september 2020 och avslutades den 30
september 2020.

Totalt var det 182 personer som besvarade
enkäten. 651 hushåll fick utskicket.

Resultatet sammanställt av Pernille Afshari och Malin Udén, Statistik- och analysenheten, 2020-10-21.

Att bo på Östermälarstrand
Resultatsammanställning av enkätsvar
Kort om metoden
Flera av frågorna byggdes i två steg.
Respondenterna fick först svara på hur
viktigt de tyckte att något var och
sedan uppge hur de upplever detta i
sitt boende. Se exempel →
När frågorna redovisas tillsammans ges
en bild av om området passar de
boendes behov och önskemål.
När svaren redovisas som medelvärden
kan värdet vara som lägst 1 och som
högst 4. Ju närmare 4 desto bättre
upplevelse/viktigare fråga.
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Upplevelsen av området

Motsvarar Öster Mälarstrand de förväntningar du hade när du flyttade hit?
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Skulle du rekommendera dina vänner och bekanta att flytta till Öster Mälarstrand?
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Hur nöjd är du sammantaget med livet där du bor?
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Skulle du vilja flytta inom de närmaste 12 månaderna?
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Procent

70%

Fokus: Respondenter som vill flytta
22 % av respondenterna uppgav att de vill flytta. I en undersökning om livskvalitet i
Västmanland, genomförd av Region Västmanland och Länsstyrelsen, svarade ungefär 15
procent att de planerade att byta bostad inom det närmaste året.
Då planerad flytt är ett starkare åtagande än en önskan om att flytt är siffrorna inte fullt ut
jämförbara. Men de två mätningarna befinner sig trots detta ganska nära varandra.
Vem vill flytta från Östermälarstrand?
11 % av respondenterna skulle vilja flytta från Östermälarstrand. Detta svar förekommer i
alla bakgrundskategorier, men är något vanligare bland män än bland kvinnor, och bland
personer under 65 än bland personer över 65 år. Det är också något vanligare bland
personer som bor i hyresrätt än bland personer som bor i bostadsrätt.
Gällande bostadsområdet är gruppen mindre nöjd med hur tyst och lugnt det är, och
närheten till naturen. De är också mindre nöjda med hur nära husen står varandra.
Gällande husen är gruppen mindre nöjd med alla aspekter utom relationen till sina grannar
och tillgången till bredband.

De som vill flytta använder inte lokaltrafiken och tycker inte att den är så viktig. Man är
mindre nöjd med parkeringsmöjligheterna för både bil och cykel. Det är också mindre
vanligt att uppfatta området som pendlingsvänligt från Resecentrum.
Vem vill flytta inom Östermälarstrand?
Personer som vill flytta inom Östermälarstrand är nöjda med området. Gruppen sticker ut
genom en högre andel kvinnor, barnfamiljer och boende i hyresrätt, i jämförelse med
snittet för hela undersökningen.
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Vilken är din favoritplats på Öster Mälarstrand? Om din favorit saknas i listan välj
alternativet "Skriv själv..."

Frågor om bostadsområdet

Hur VIKTIGT tycker du att följande är kring ditt boende?
Att det är tyst och lugnt

3,36

Att det är liv och rörelse

2,63

Att området känns luftigt och öppet mellan husen
Närhet till natur, grönområden eller parker

3,84

Att området är barnvänligt

2,75

Närhet till mataffär

3,10

Närhet till apotek

2,47

Närhet till vårdcentral
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3,65

Närhet till bibliotek
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2,36
1,87

Närhet till postombud

3,13

Närhet till återvinningscentral

2,43

Närhet till skola

1,87

Närhet till förskola

1,76

Tillgång till samlingslokaler för boende

2,09

Närhet till idrottsanläggningar

2,25

Restaurang- och krogutbudet i området

3,19

Utrymme för kulturutövning (till exempel plats för…
1

2,07
2

3
Medelvärde

4

Hur UPPLEVER du ditt boende ur följande aspekter?
Det är tyst och lugnt

2,68

Det är liv och rörelse

3,10

Det känns luftigt och öppet mellan husen
Det är nära till natur, grönområden eller parker
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2,38
3,49

Området är barnvänligt

2,33

Det är nära till mataffärer

3,19

Det är nära till apotek

2,37

Det är nära till vårdcentral
Det är nära till ett bibliotek
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2,07
1,80

Det är nära till ett postombud

3,35

Det är nära till en återvinningscentral

1,93

Det är nära till skolor

2,20

Det är nära till förskolor

2,16

Det finns samlingslokaler för boende

1,09

Det är nära till idrottsanläggningar

1,44

Jag uppskattar restaurang- och krogutbudet i området

2,96

Det finns utrymme för kulturutövning (till exempel…
0,79
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Sammanvägning önskemål/behov och upplevelse: bostadsområdet

Bevara
Dessa frågor anses vara mindre viktiga än
genomsnittet men upplevelsen är bättre
än genomsnittet. Det är inte oviktiga
faktorer, men denna kategori kräver i
dagsläget ingen direkt åtgärd.

Förbättra om möjligt
Dessa frågor ligger över
genomsnittet avseende upplevelse
och hur viktiga de anses vara. Här
är det viktigt att säkerställa att den
goda prestationen upprätthålls och
förbättras om möjligt

Bevaka
Dessa frågor ligger under genomsnittet
avseende upplevelse och hur viktiga de är.
Förbättringar kan vara önskvärda, men är
inte lika viktiga som att förbättra
kategorin "prioritera".

Prioritera
Dessa frågor anses vara viktigare än
genomsnittet men upplevelsen är
sämre än genomsnittet. Här finns
potential till förbättring som kan få
stor positiv inverkan.

Sammanvägning önskemål/behov och upplevelse: bostadsområdet
Bevara

Förbättra om möjligt

Bevaka

Prioritera

Saknar du något i närheten av ditt boende?

Förtydligande exempel

Farthinder (16 svar)

Farthinder eller andra åtgärder för att sänka
bilhastigheten i området.

Butiker (15 svar)

Apotek, mer varierade butiker, små butiker, butik
som säljer modelljärnvägar, mataffärer,
systembolaget och cykelservice

Restauranger (12 svar)

Fler barer, caféer, bagerier och restauranger

Platser för rörelse och
idrott (12 svar)

Elljusspår, utegym, skidspår, aktivitetsplaner,
sportanläggning, fotbollsplan, ett mer avskiljt
utegym, fotbollsplan, minigolf och hinderbana.

Närmare och tätare
busstrafik (12 svar)

Buss och busshållplats på Östermälarstrand. Tätare
turer samt turer direkt till Hälla respektive centrum.

Hundrastgård (10 svar)

En plats för de många hundägarna i området.
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Ämne

2020-10-07 15:14

Svaren har grupperats efter ämne. Antalet gånger ämnet lyftes visas i parantes.

Saknar du något i närheten av ditt boende?

Förtydligande exempel

Säkrare och enklare
trafikmiljö (9 svar)

Flera svar handlade om en förbättrad trafikmiljö.
Bland annat fartkameror, bättre in- och utfart mot
Björnövägen, tydlig skyltning av gång- och
cykelvägar, bättre gång- och cykelvägar in till
centrum samt fungerande bilvägar och cykelleder
förbi nybyggnationsområdena.

Platser för aktivitet, utom
idrott (9 svar)

Badplats, fler lekplatser, en scen för uppträdanden,
aktivitetsyta för ungdomar, odlingslotter och
samlingslokal

Fler poliser (8 svar)

Fler poliser för att motverka droghandel och
oordning

Fler och billigare
parkeringar (8 svar)

Flera personer önskade fler besöksparkeringar,
billigare parkeringar, gratis parkeringar för korta
stunder och parkeringar med laddplats för elbil.

Mer belysning (7 svar)

Bättre belysning vid gator, promandstråk, cykelbägar
och bryggor.

Bättre skötsel av grönytor
(7 svar)

Bättre skötsel bl.a. av träd vid allén och slyrensning
på Notudden.
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Ämne

2020-10-07 15:14

Svaren har grupperats efter ämne. Antalet gånger ämnet lyftes visas i parantes.

Saknar du något i närheten av ditt boende?

Förtydligande exempel

Annat (4 svar)

Grannkontakt, färre hyresrätter, mer varierat
boende. Bättre uppföljning på inrapporterade
brister!

Mer service (4 svar)

Bankomat, brevlåda och vårdcentral.

Fler platser att slänga skräp
(4 svar)

Fler soptunnor vid t.ex. bryggaorna, vid Hemköp och
hundbajspåsar vid notudden.

Nej, saknar inget (4 svar)
Stängd bom (2 svar)
Låsta bryggor (2)

Stängd bom till vågholmen vid alla tillfällen utom när
Elbafärjan går.
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Ämne

2020-10-07 15:14

Svaren har grupperats efter ämne. Antalet gånger ämnet lyftes visas i parantes.

Fokus: Respondenter som är missnöjda med livet där de bor
Drygt 7 % av respondenterna var inte nöjda med livet där dom bor. En jämförelse med
tidigare nämna länsundersökning om livskvalitet visar att detta är en vanlig fördelning av
andelen missnöjda.
Bland de som inte är nöjda med livet på Östermälarstrand finner vi de som är verkligt
missnöjda med själva bostadsområdet. Denna grupp är mindre nöjda än de som önskar flytta
från området (även om grupperna delvis är överlappande).
De aspekter av bostadsområdet som sticker ut är att gruppen tycker att området inte är
tillräckligt tyst och lugnt, samt att det i stor utsträckning saknas luft och utrymme mellan
husen. Vidare tycker gruppen att det är viktigt att området är tillräckligt barnvänligt.

Frågor om bostaden

Hur VIKTIGT tycker du att följande är för ditt boende?
Klimatsmart boende (till exempel elförbrukning,
solceller, sopsorteringsmöjligheter)

3,95

Ljudisolerat mot grannar och omgivning

3,87

Bra ventilation

3,90

Bra temperatur inomhus sommar och vinter

3,88

Trevliga grannar

3,51

Insynsskydd mot grannar och omgivande gator

3,25

Utsikten från lägenheten/huset

3,64

Prisvärd boendekostnad

3,54
1

2

3
Medelvärde

4
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Väl fungerande bredband

2020-10-07 15:14

3,15

Hur UPPLEVER du ditt boende ur följande aspekter?
Det är klimatsmart (till exempel elförbrukning,
solceller, sopsorteringsmöjligheter)

2,64

Bredbandet fungerar väl
Det är ljudisolerat mot grannar och omgivning

2020-10-07 15:14

3,34
3,14

Ventilationen är bra
Temperaturen inomhus är bra sommar och vinter
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2,95
2,60

Grannarna är trevliga

3,23

Det är insynsskyddat mot grannar och omgivande
gator

2,57

Det är fin utsikt från lägenheten/huset

3,18

Boendekostnaderna är prisvärda

2,86
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3
Medelvärde
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Sammanvägning önskemål/behov och upplevelse: bostaden
Bevara

Förbättra om möjligt

Bevaka

Prioritera

Frågor om trafik och resor

Sommarhalvåret

14,7%

46,9%

35,0%

1,1%

Går
Cyklar
Åker bil
Åker buss
Annat sätt
Vinterhalvåret

21,5%
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20%

30%
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40%

50% 60%
Procent

12,1%

70%

80%

12,1%

90%

100%
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2,3%

2020-10-07 15:14

Hur tar du dig oftast från en plats till en annan? Till exempel till arbete, skola eller butiker.

Hur VIKTIGT tycker du att följande är kring ditt boende?
Välfungerande och nära kollektivtrafik

3,84

Att området är tillgängligt med bil

3,42

Att gäster enkelt kan besöka mig

3,62

Nära parkeringsmöjligheter med bil för boende

3,73

Prisvärda parkeringsmöjligheter med bil för boende

3,59

Bra cykelparkeringar för boende

3,69

Att kunna ta sig till arbete eller skola på annat sätt än
med bil

3,21
1

2

3
Medelvärde

4
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Att området är cykel- och gångvänligt
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3,05

Hur UPPLEVER du ditt boende ur följande aspekter?
Kollektivtrafiken är nära och välfungerande

2,35

Området är cykel- och gångvänligt
Området är tillgängligt med bil

2020-10-07 15:14

3,10
3,24

Det är enkelt för gäster att besöka mig
Det finns nära parkeringsmöjligheter med bil för
boende
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2,71
3,07

Det finns prisvärda parkeringsmöjligheter för boende

2,37

Det finns bra cykelparkeringar för boende

2,97

Jag kan ta mig till arbete eller skola på annat sätt än
med bil

2,65
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3
Medelvärde
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Sammanvägning önskemål/behov och upplevelse: trafik
Förbättra om möjligt
Bevara

Bevaka

Prioritera

Skulle du rekommendera en person som ska pendla från Resecentrum (tågstationen) att
bo på Öster Mälarstrand?
100%

80%
70%

66,5%

Procent
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18,1%

10%
0%
Ja

Nej

Vet inte
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90%

Sammanfattning

Sammanfattning
Om deltagarna i enkäten
Män, yngre, singelhushåll och personer som bor i hyresrätt är alla grupper som
har något lägre representation i enkäten än i området som helhet. Om dessa
grupper har ett eget perspektiv på boendet saknar vi delvis det i resultatet.
Området passar den som:
- Vill ha närhet till natur och grönområden.
- Vill ha närhet till restauranger

- Vill ha närhet till centralstationen
Området passar lite sämre för de som:
- Vill ha luftigt och öppet mellan husen
- Vill ha barnvänligt område
- Vill ha nära till service som skola, förskola, bibliotek och vårdcentral
- Störs av biltrafik nära bostaden

Sammanfattning
Frågorna gällande husen fick generellt högre poäng gällande hur ”viktiga” de är
än frågorna om bostadsområdet.
Husen passar den som:

- Tycker det är viktigt med goda grannar och trevlig utsikt
Många är också nöjda med ljudisolering, bredband och ventilationen
Husen passar sämre gällande:
- Temperaturregleringen
- Insynsskydd
Och prisvärd boendekostnad

Sammanfattning
Frågorna om trafik fick lika höga ”viktighetspoäng” som frågorna om husen,
men upplevelsen var något sämre.
Boende på Östermälarstrand åker gärna bil, cyklar eller går.
En registerjämförelse (ej i diagram) visar att området är lika biltätt som
Västerås som helhet (ca 45 bilar per 100 vuxna).
Området passar ganska bra för:
- Gå, cykla eller åka bil

- Den som vill hitta en parkeringsplats för bil eller cykel
Området passar sämre för den som:
- Söker välfungerande och nära kollektivtrafik
- Vill att det ska vara enkelt för gäster att besöka området
- Tycker att prisvärda parkeringsmöjligheter är viktigt

Fokus: Bilägandet på Östermälarstrand
Under en tidigare presentation av detta resultat uppkom en fråga hurivida antalet år i området
påverkar bilägandet. För att titta närmare på detta har ett registeruttag gjorts som jämför antal år på
adressen med bilinnehavet.
Nedan syns bilägandet i jämförelse mellan hela Östermälarstrand och Västerås totalt. Linjen visar att
ju längre en person bott på en adress desto mer sannolikt är det att hen äger en personbil. Denna
relation gäller på Östermälarstrand och i Västerås som helhet.
Andel av befolkningen som har en personbil, fördelat på
boendeort och antal år på orten
100%

80%
60%
Källa: Egna bearbetningar av
uppgifter från
fordonsregistret och registret
över totalbefolkningen via
Supercross SCB.

40%
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År: 2019.
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081 ÖSTER MÄLARSTRAND
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Åldersgrupper: 30 år och
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