
 

Tyck till om Stråhallen 2022 
 

1. Vilken aktivitet utövar du oftast i Stråhallen? 
Namn  Antal  %  

Badminton  79  48,8  
Bågskytte  5  3,1  
Gym  15  9,3  
Gymnastik  19  11,7  
Padel  51  31,5  
Pingis  12  7,4  
Tennis  29  17,9  
Yxkastning  2  1,2  
Bastubad  10  6,2  
Besöker caféet  29  17,9  

Total  251  154,9  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (162/162)  
 
 

 

2. Hur ofta besöker du Stråhallen? 

Namn  Antal  %  

Minst två gånger per vecka  76  47,2  
En gång per vecka  60  37,3  
Någon gång per månad  15  9,3  
Några gånger per år  10  6,2  

Total  161  100  
 
 
Svarsfrekvens  

99,4% (161/162)  
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3. Hur gammal är du? 
Namn  Antal  %  

-10 år  15  9,3  
11-20 år  40  24,7  
21-40 år  43  26,5  
41-60 år  46  28,4  
61-80 år  18  11,1  
81-     år  0  0  

Total  162  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (162/162)  
 
  

4. Vilken kön identifierar du dig med? 

Namn  Antal  %  

Man/pojke  107  66,5  
Kvinna/flicka  48  29,8  
Annat  6  3,7  

Total  161  100  
 
 
Svarsfrekvens  

99,4% (161/162)  
 
 

 

 



 

  3 

5. Hur trivs du på Stråhallen? 
Namn  Antal  %  

5 Mycket bra  118  72,8  
4  38  23,5  
3  6  3,7  
2  0  0  
1 Inte bra  0  0  

Total  162  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  4,69  
Median  5  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (162/162)  
 
 

 

6. Hur nöjd är du med hur du blir bemött av personalen? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  140  86,4  
Ganska nöjd  18  11,1  
Varken nöjd eller missnöjd  4  2,5  
Ganska missnöjd  0  0  
Mycket missnöjd  0  0  

Total  162  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (162/162)  
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7.Hur nöjd är du med Stråhallen som helhet? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  102  63  
Ganska nöjd  53  32,7  
Varken nöjd eller missnöjd  6  3,7  
Ganska missnöjd  1  0,6  
Mycket missnöjd  0  0  

Total  162  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (162/162)  
 
 

 

8. Hur nöjd är du med följande? 
- Hallens öppettider 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd 4  88  55,7  
3  46  29,1  
2  10  6,3  
Mycket missnöjd 1  4  2,5  
Vet ej/svårt att bedöma  10  6,3  

Total  158  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  3,47  
Median  4  
 
 
Svarsfrekvens  

97,5% (158/162)  
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- Möjligheten att boka tid 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd 4  105  70  
3  17  11,3  
2  3  2  
Mycket missnöjd 1  1  0,7  
Vet ej/svårt att bedöma  24  16  

Total  150  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  3,79  
Median  4  
 
 
Svarsfrekvens  

92,6% (150/162)  
 
 

 

- Städningen 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd 4  100  64,9  
3  41  26,6  
2  9  5,8  
Mycket missnöjd 1  0  0  
Vet ej/svårt att bedöma  4  2,6  

Total  154  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  3,61  
Median  4  
 
 
Svarsfrekvens  

95,1% (154/162)  
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- Personalens serviceförmåga 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd 4  130  83,9  
3  19  12,3  
2  2  1,3  
Mycket missnöjd 1  0  0  
Vet ej/svårt att bedöma  4  2,6  

Total  155  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  3,85  
Median  4  
 
 
Svarsfrekvens  

95,7% (155/162)  
 
 

 

- Spelytan 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd 4  98  64,9  
3  36  23,8  
2  11  7,3  
Mycket missnöjd 1  1  0,7  
Vet ej/svårt att bedöma  5  3,3  

Total  151  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  3,58  
Median  4  
 
 
Svarsfrekvens  

93,2% (151/162)  
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- Omklädningsrum, dusch och bastu 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd 4  73  47,1  
3  45  29  
2  11  7,1  
Mycket missnöjd 1  2  1,3  
Vet ej/svårt att bedöma  24  15,5  

Total  155  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  3,44  
Median  4  
 
 
Svarsfrekvens  

95,7% (155/162)  
 
 

 

- Caféet 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd 4  91  58,7  
3  45  29  
2  12  7,7  
Mycket missnöjd 1  1  0,6  
Vet ej/svårt att bedöma  6  3,9  

Total  155  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  3,52  
Median  4  
 
 
Svarsfrekvens  

95,7% (155/162)  
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- Shopen 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd 4  74  48,1  
3  38  24,7  
2  21  13,6  
Mycket missnöjd 1  3  1,9  
Vet ej/svårt att bedöma  18  11,7  

Total  154  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  3,35  
Median  4  
 
 
Svarsfrekvens  

95,1% (154/162)  
 
 

 

- Utbudet av aktiviteter 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd 4  108  70,6  
3  28  18,3  
2  6  3,9  
Mycket missnöjd 1  0  0  
Vet ej/svårt att bedöma  11  7,2  

Total  153  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  3,72  
Median  4  
 
 
Svarsfrekvens  

94,4% (153/162)  
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10. Information på hemsidan 
- Det är lätt att hitta information om Stråhallen på kommunens hemsida. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 4  53  34,6  
3  20  13,1  
2  9  5,9  
Instämmer inte 1  11  7,2  
Vet ej/svårt att bedöma  60  39,2  

Total  153  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  3,24  
Median  4  
 
 
Svarsfrekvens  

94,4% (153/162)  
 
 

 

- Stråhallens information på kommunens hemsida är bra. 

Namn  Antal  %  

Instämmer helt 4  47  32,9  
3  17  11,9  
2  8  5,6  
Instämmer inte 1  7  4,9  
Vet ej/svårt att bedöma  64  44,8  

Total  143  100  
 
Statistik  

Medelvärde  3,32  
Median  4  
 
 
Svarsfrekvens  

88,3% (143/162)  
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Svar på synpunkter om Stråhallen 2022 

  

Synpunkt Svar 

Bättre belysning på banor för padelspel. Skärma av 
mellan aktiviteter, har blivit för mycketljud och rörelse 
kring tennis och padelbanor.  

Ljuset har vi jobbat med, och vi ska se över möjlighet till 
ytterligare förbättringar. 

Ljudabsorbenter och avskärmningar är något vi får titta på 
i kommande framtidsplaner. Stråhallen är en anläggning 
med verksamhet som genererar mycket ljud och buller. 

Har inte mycket att anmärka på. Mycket nöjd som 
helhet. Ska jag säga något så häng upp ljuddämpande 
material så det inte blir så hög ljudnivå.  

Vi ser över möjligheterna att dämpa ljudet på olika sätt. 

Behövs bländningsskydd på lamporna i 
badmintonhallen.  

Belysningen är anpassad för badminton och 
bländningsskydd är inte aktuellt i nuläget. 

Grym personal, bra öppettider och god möjlighet till 
bokningar. Alltid städat och fint. Stråhallen är toppen!  

Tack. Alltid kul med nöjda gäster ���� 

Ljuset på padeln! Bana 2 är under all kritik. Måste bli 
skarpare.  

Ljuset har vi jobbat med, och vi ska se över möjlighet till 
ytterligare förbättringar. 

19:00 på lördagar är lite tidigt annars bra.  Vi stänger klockan 16.00 på lördagar. 

Innetemperaturen är för kall. Kan förbättras med några 
eller någon grad mer.  

Det är tyvärr svårt att få upp temperaturen mer i hallen 
och detta är något fastighetsägaren jobbar med. 

Öppet senare.  
Vi har valt att stänga en timma tidigare på vardagar då 
beläggningen var väldigt låg tiden 21.00 till 22.00 

Bättre öppettider på lördagar.  
Vi har valt att minska öppethållandet på lördagar då 
beläggningen minskat. 

Jag önskar att ni sätter upp en klocka längst bak.  
Vi kommer att se över placering av klockor i hallen och 
eventuellt komplettera med några. 

Inte så hemtrevlig miljö runt butik, väldigt sterilt.  
Tack för din synpunkt. Vi ska se över vad vi kan göra för 
att förbättra miljön och göra det mer hemtrevligt. 

Sänka priset för att locka folk, dvs badminton, padel 
och tennis b-tider  

Vi har halva priset på b-tider och det är före klockan 16.00 
på vardagar. 

Städning kan bli bättre.  Detta tar vi till oss. 
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Fick en 3a på städningen då det ibland uppstått 
diskussioner att föreningen ska vara bättre att städa 
upp bollrester/pulver efter sig.  
Jag har däremot åsikten att är man här på betald 
arbetstid så kan man hjälpas åt att städa de ytorna 
istället för att be sina betalande gäster att göra det.  

Vi förväntar oss att våra föreningar hjälper till att ta reda 
på den smuts de eventuellt tillför. Föreningar måste alltid 
grovstäda efter sig i de hallar de hyr från kommunen. 

Kunna spela högre musik i hallen, kanske sätta upp 
väggar för att kunna spela högre musik. Bredare skåp i 
omklädningsrummen.  

Vi vill ej att det spelas för hög musik då det redan upplevs 
högljutt i hallen med all verksamhet som är. 

Fler aktiviteter skulle vara kul, typ golfsimulator! Eller 
kanske moderatbandysimulator! Eller en simulator som 
man kan spela golf på! Tillgång till trampolinskulle vara 
ett stort plus!  

En golfsimulator är inte aktuell att installera. 

Skor i shopen!  Vi tar ditt förslag i beaktande. 

Någon till padelbana skulle inte skada. =)  Vi ser inte ett behov av ytterligare en padelbana. 

Bort med gymnastiken för mer yta av annat t ex 
äventyrsgolf  

Gymnastiken behöver också ha utrymme då det är en 
populär sport. 

Golfsimulator. Ljuset padel 2  Inte aktuellt just nu. 

Mer Babolat rack och mer utbud av rack överlag. 
Badmintonrack  

Vi har ett begränsat utbud i shopen då detta är ett 
område vi inte vill vara för stora på ur 
konkurrenssynpunkt. 

Jag tycker att padelbanan stör badminton med höga 
ljud. Dels smäller det när de slår bollen och höga bröl 
och skrik. Svårt att kommunicera med deltagarna under 
träning stundtals.  

Vi ska se över möjligheten för ljuddämpande åtgärder i 
kommande framtidsplaner. 

Skor i shopen.  Vi tar ditt förslag i beaktande. 

Vid tävlingar - önskar bättre tillgänglighet av arrangörer 
vid tex mejlkontakt. Sen är det inte bra när det lottas 
om och om igen (många gånger).  

Detta är föreningsverksamhet och inget Stråhallens 
personal har hand om, men vi kan framföra detta till 
klubben. 

Allt är perfekt, men mer val av olika badmintonracket i 
shopen.  

Vi tar ditt förslag i beaktande. 

Duschgardiner pls  Det finns duschbås för de som vill dölja sig. 

Gymnastiken måste få ha högre musik eftersom dom 
som spelar padel skriker & och det kan störa oss.  

Det finns inte utrymme för större gymnastikanläggning i 
Stråhallen. 
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Fixa badmintongolvet!  Nytt golv är på gång. 

Tvålhållare till dusch herrar.  
Få lediga tider mellan 18-21 (badminton)  

Tvålhållare sitter nu i varje duschbås. 

Trevlig bemötande. Önskar mer/bättre belysning vid 
padelbana 2, alternativt sänka ner tygskyddet så att 
lamporna över badmintonbanorna inte bländar.  

Kul att bemötandet är bra ���� 

Åtgärder med belysning och avskärmningar är något vi 
kommer titta på i kommande framtidsplanering. 

Ta tillbaka golfen, helst äventyrsgolf.  
Satsa på egen lokal för gymnastiken. Det är verkligen 
superkul att de är så pass många och har roligt. Dock 
passar det inget bra i en rackethall. Ljudnivån blir så 
pass hög att det blir svårt att fokusera på 
racketsporterna.  
-Vore roligt om ni kunde ha lite olika event, typ mindre 
turneringar.  
-Skaffa en facebooksida/instagram där ni kan visa upp 
verksamheten och svara på enklare frågor.  
-Satsa på ungdomarna. Visa er i skolorna, låt barn ha 
ʺprova påʺ dagar.  
Ni har en grym hall med stor potential - ta vara på det!  

Tack för bra synpunkter. En egen lokal för gymnastiken 
vore jättebra, men det är inget vi råder över. 

Sportigare mat i cafeterian så som grovt bröd eller 
mellanmål innan och efter träning.  

Vi tar ditt förslag i beaktande. 

Nyttigare mackor med mörkt bröd. Bananer. 
Äggmackor är bra.  

Vi tar ditt förslag i beaktande. 

Lät stränga mitt rack i shoppen, blev missnöjd med 
strängningen. Det kändes absolut inte som kilon. Kom 
tillbaka efter och fick det fixat utav en annan kille i 
shoppen.  

Det låter bra att din reklamation åtgärdades. 

Trevlig och hjälpsam personal. Lite högljutt vid 
padel/gymnastik. Ljudabsorbenter kan nog hjälpa.  
Gymnastiken behöver större/bättre hall, massvis med 
barn. Fler klockor i hallen så tid kan ses överallt. Skärma 
av bakom padel 2.  

Vi tar ditt förslag i beaktande. 
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