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Undersökningsinformation 
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Kvinna Man Annat 

Series 

Kvinna 7 (41%) 

Man 10 (59%) 

Annat 0 (0%) 

Svar 17 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder: 
Sida 1 - Fråga 2 
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Under 15 år 16-19 år 20-25 år 26-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-70 år 71-80 år 80 år + 

Series 

Under 15 år 0 (0%) 

16-19 år 0 (0%) 

20-25 år 0 (0%) 

26-30 år 1 (6%) 

31-40 år 5 (28%) 

41-50 år 5 (28%) 

51-60 år 3 (17%) 

61-70 år 3 (17%) 

71-80 år 1 (6%) 

80 år + 0 (0%) 

Svar 18 



       
    

 

 

 

 

3. Vilken bostad bor du i för närvarande? 
Sida 2 - Fråga 1 
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Lägenhet Radhus Villa (centralt) Villa ( Landsbygden) 

Series 

Lägenhet 2 (14%) 

Radhus 0 (0%) 

Villa (centralt) 5 (36%) 

Villa ( Landsbygden) 7 (50%) 

1 
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3 
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Svar 14 



     
    

Saknar du någon bostadsmöjlighet i Moholm? 
Sida 2 - Fråga 2 

studentboenden radhus 

lägenheter högre kransorter 

inflyttning barnfamiljer 
försäljning sjuk 

tomter finns absolut 
bo 2 därmed priset löskefolk 

befintliga 1 nej fler flyttar studentboende 
moholms ev alltför behöver landet öka gott bostäder lockar vån hus möjliggöra kanske sänker 

ändå seniorboende 



 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

      
    

SVAR SKICKADES IN DEN FRÅN 

Nej 2022-11-24 08:03:51 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Studentboende 2022-11-25 14:35:05 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Nej 2022-11-24 09:02:40 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Nej absolut inte. Fler bostäder sänker priset på befintliga bostäder och lockar 

ändå mer löskefolk. 
2022-11-24 07:55:24 

Enkät medborgardialog 

Moholm 

Här finns gott om tomter men kanske ett seniorboende där man inte behöver 

vara alltför sjuk för att bo för att möjliggöra inflyttning från Moholms 

"kransorter" och därmed öka hus på landet till försäljning och möjliggöra att 
barnfamiljer flyttar in. 

2022-11-29 22:33:02 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Studentboenden 2022-11-29 08:27:44 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Fler lägenheter. 2022-11-29 23:01:20 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Ev. radhus, 1 vån, Ej högre än 2 vån. 2022-11-26 09:16:21 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

4. Vad är det bästa med Moholm? 
Sida 2 - Fråga 3 

skog tätortsnära orter skolans 

stor landskapet 
bussförbindelser relation gemenskap 

avståndet grannsämjan varje barn vet ort goda absolut bland korta 
annat 

litet mariestad bor ingen sitt också bra naturen 
därför bästa o större närheten råder skolan lugnt 

fantastiska moholm lagom heller 
fin andra känner folk inga tibro 

bo nöra 
avstånd skövde centralt 

pass förskolan barnen även förebilder namn grannsämja relativt månar vuxna relativa personal 
ärenden 



 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

SVAR SKICKADES IN DEN FRÅN 

Landskapet. Moholm i sig har vi ingen större relation till. Vi har inte barnen i 
skolan där och har inga andra ärenden där heller. 

2022-11-24 08:03:51 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Bland annat närheten till naturen och det relativa korta avståndet till Mariestad 

och Skövde. 
2022-11-27 14:01:47 

Enkät medborgardialog 

Moholm 

Närheten, skolan, förskolan, 2022-11-25 14:35:05 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Lugnt 2022-12-01 21:08:21 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Vet ej 2022-11-24 09:02:40 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Pass 2022-11-24 07:55:24 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Skolans fantastiska personal. Alla vuxna känner varje barn till namn och kan 

vara goda förebilder. Fin gemenskap. 
Det råder även en fin grannsämja. Man månar om sitt Moholm. 

2022-11-29 22:33:02 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Närheten, naturen och grannsämjan 2022-11-29 08:27:44 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Lagom stor ort att bo på men också relativt nöra till större orter. Centralt. Bra 

bussförbindelser. 
2022-11-29 23:01:20 

Enkät medborgardialog 

Moholm 

Att det är litet o lagom, därför bor de folk här. Bra avstånd till Tibro, Skövde, 
Mariestad. Men det absolut bästa är tätortsnära skog. 

2022-11-26 09:16:21 
Enkät medborgardialog 

Moholm 



     
    

5. Varför flyttade du till Moholm? 
Sida 2 - Fråga 4 

respektive naturligt uppvuxen 
kommunikationerna humana landsbygden 

förskolan sett arbetet 
ligger 

hela skövde kontaktnät 

vänner stort flyttade närheten tibro 

moholm född 
kring liv 

kvar mariestad bra närhet bott kom 

nära föräldrar töreboda 
landsbygd 

hemvändare skolan mina uppväxt 
närmare priser 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

SVAR SKICKADES IN DEN FRÅN 

Vänner på landsbygden kring Moholm. Ligger bra till med närhet till Töreboda, 
Skövde och Mariestad samt humana priser 

2022-11-24 08:03:51 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Jag är uppvuxen i Moholm och har i stort sett bott här hela mitt liv. 2022-11-27 14:01:47 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Närheten, skolan, förskolan 2022-11-25 14:35:05 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Min man kom från landsbygd i närheten 2022-12-01 21:08:21 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Flyttade till min respektive. 2022-11-24 09:02:40 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Närmare till arbetet 2022-11-30 10:53:31 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Jag är född här och har ett stort kontaktnät. Då är det naturligt att bli kvar. 2022-11-24 07:55:24 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Är hemvändare 2022-11-29 22:33:02 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Kommunikationerna, nära till Töreboda, Tibro, Skövde och Mariestad 2022-11-29 08:27:44 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Flyttade med mina föräldrar. 2022-11-29 23:01:20 
Enkät medborgardialog 

Moholm 

Uppväxt här. 2022-11-26 09:16:21 
Enkät medborgardialog 

Moholm 
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