Innbyggerundersøkelse i Trysil kommune 2017
Kjære trysling!
Trysil kommune vurderer nå boligbehovene i kommunen og dessuten utviklingen av sentrum i
Trysil. Vi ber om innspill fra deg om hvor og hvordan du ønsker å bo. Samtlige innbyggere over
20 år med bostedsadresse i Trysil kommune er trukket ut fra folkeregisteret til å delta. Vi er
svært interessert i svaret ditt, siden tryslingens mening må bidra til kommunens boligplan.
Undersøkelsen har en del spørsmål om deg selv, dine nåværende behov av bolig, samt dine
ønsker og behov for framtida. Vi vil be deg om å svare på alle spørsmålene basert på dine egne
erfaringer og din egen boligsituasjon. Undersøkelsen er helt frivillig. Spørreskjema består av 21
spørsmål og vil ta ca. 10-12 minutter å besvare.
Vi ber om at utfylt spørreskjema sendes tilbake i vedlagt svarkonvolutt innen én uke.
Undersøkelsen kan også enkelt besvares på internett dersom du foretrekker det. Da går du inn
på siden http://survey.epinion.no/trysil og logger deg inn på undersøkelsen med din unike ID:
Alle som besvarer undersøkelsen i sin helhet, kan vinne et gavekort til en verdi av 1000 kroner.
Totalt trekkes det ut 5 vinnere av gavekort til en verdi av 1000 kroner per gavekort.
Epinion Norge AS gjennomfører undersøkelsen på vegne av Trysil kommune. Alle svar
anonymiseres av Epinion Norge AS. Opplysningene du gir blir behandlet strengt konfidensielt.
For å gjøre spørreskjemaet kortere, vil vi koble på opplysninger om postadresse. Påtrykt dette
brevet er et løpenummer for å kunne identifisere hvem som har besvart undersøkelsen, og for
å sende ut en påminnelse til dem som ikke har besvart undersøkelsen. Datamaterialet og
løpenummeret anonymiseres i tråd med gjeldende lover og regler. Kommunen vil ikke kunne se
svar fra enkeltindivider. Alle som jobber med denne undersøkelsen har taushetsplikt.
Dersom du har spørsmål om undersøkelsens formål kan du ta kontakt med Randi Hemstad,
Trysil kommune på telefon: 48 95 93 38 eller via e-postadressen: rhm@trysil.kommune.no.
Dersom du har tekniske spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte Epinion på telefon:
23 96 21 49 eller via e-postadressen: aee@epinion.no.
Vennlig hilsen,
Erik Sletten, ordfører

Trygve Øverby, kommunalsjef

