Utvärdering Projekt Utsikt Byske
1. Hur har du tyckt att informationen om Projekt utsikt Byske varit? ( 1 är
mindre bra 4 är mycket bra)
1

2 (5)

3 (20)

4 (14)

(4 t. vet ej)

Förslag: Facebook bra för de som har +& -. För lite personlig kontakt.
2. Hur tycker du att samordningen fungerat under arbetet ? ( 1 är mindre bra 4
är mycket bra)
1 (1)

2 (3)

3 (19)

4 (15)

(5 st. vet ej)

Förslag: För kort framförhållning,
3. Har detta gett något mervärde för dig/ Södra Ytterstfors / Byske?
Ja (32)

Nej ( 9)

( 2st. inget svar)

Vad? 8 st. Finare trevligare strand, 6 st Betydligt vackrare när man är ute och
promenerar vid älven. 4 st Ett lyft för stranden. 5.st Mycket bättre utsikt.
Mycket bättre vid älven!!Trevligare med bättre sikt runt älven och bättre för
fiskarna. Motion, bättre utsikt, trevligare. 2.st Har inte varit där Har hört
mycket positivt med att det blev uppröjt och då är det kul att varit med hjälp!!
Det blev ju betydligt, betydligt bättre!!! Bättre utsikt, stranden känns närmare.
Bättre utsikt vid älven, bättre strand och bättre vandringsled. Vackrare
promenadstråk vid älv och strand. Naturligtvis, vackrare utsikt, precis som
namnet, bra val.
4. Eftersom vi har ett åtagande i 5 år med röjning. Skulle du kunna tänka dig att
jobba ideellt vid fler tillfällen med Projektet?
Ja ( 36)

Nej ( 5 st)

( 2st inget svar)

Varför? Varför inte! 2 st Bor där! Det är för en god sak. Kroppsträning, för en
god sak. 2 st. Självklart att jag kan bidra med någon dags arbete för ett
vackrare, öppnare landskap där jag lever och bor. 4 st.Trevlig gemenskap, kul
att göra nåt för Byske. 2 st. 2 st.Tycker att det är viktigt att omgivningen ser bra

och inbjudande ut. Både och. Räcker gott och väl , orkar inte. Trevligt, bra för
bygden. Mycket lättare att röja om man gör det varje år, då behöver man inte
ta upp riset. Mycket bra initiativ. Har utrustning och att det blir bra vid älven
och havet. För Ytterstfors framtid. 2 st Hjälpa till med en finare strand. För att
det är snällt att hjälpa till. Gillar att jobba fysiskt. Lite tidigt att säga beror på
när dom datumen blir och på personlig status.

Tack för din hjälp!

