Kulturenhetens brukarenkät
Utveckling

20121108 > 20121231

Svar

149/=NA (Anonyma resultat)

1. Hur ofta besöker du ett kulturarrangemang i Tyresö?
Besvarad av: 139 (64%) Ej besvarad av: 77 (36%)
1

12 gånger i veckan

9 (6%)

2

12 gånger i månaden

53 (38%)

3

Någon gång om året.

77 (55%)

2. Vilka av våra kulturarrangemang uppskattar du?

Uppskattar
mycket

Uppskattar
någorlunda

Uppskattar Uppskattar
lite
inte alls

1 Barnteater

52 (46%)

9 (8%)

6 (5%)

2 Konstutställning

56 (43%)

34 (26%)

3 Konserter

70 (54%)

4 Författarbesök

Vet ej

Svar

3 (3%)

43
(38%)

113/216
(52%)

16 (12%)

3 (2%)

20
(16%)

129/216
(60%)

27 (21%)

12 (9%)

1 (1%)

19
(15%)

129/216
(60%)

23 (20%)

26 (22%)

18 (15%)

7 (6%)

43
(37%)

117/216
(54%)

5 Kulturföredrag med olika tema

32 (29%)

25 (23%)

12 (11%)

7 (6%)

34
(31%)

110/216
(51%)

6 Större kulturevenemang ex.
Tyresöfestivalen, Medeltidsdag

67 (52%)

33 (25%)

12 (9%)

2 (2%)

16
(12%)

130/216
(60%)

3. Vilken typ av kulturarrangemang skulle du vilja se mer av?

Mer

Bra som det
är

Mindre

Vet ej

Svar

1 Barnteater

40
(37%)

25 (23%)

5 (5%)

37
(35%)

107/216
(50%)

2 Konstutställningar

49
(42%)

39 (33%)

3 (3%)

26
(22%)

117/216
(54%)

3. Vilken typ av kulturarrangemang skulle du vilja se mer av?

Mer

Bra som det
är

Mindre

Vet ej

Svar

1 Barnteater

40
(37%)

25 (23%)

5 (5%)

37
(35%)

107/216
(50%)

2 Konstutställningar

49
(42%)

39 (33%)

3 (3%)

26
(22%)

117/216
(54%)

3 Konserter

57
(48%)

41 (34%)

2 (2%)

20
(17%)

120/216
(56%)

4 Författarbesök

26
(24%)

44 (40%)

3 (3%)

37
(34%)

110/216
(51%)

5 Kulturföredrag med olika tema

32
(30%)

38 (36%)

2 (2%)

34
(32%)

106/216
(49%)

6 Större festivaler , ex. Medeltidsdag,
Tyresöfestivalen

45
(38%)

50 (42%)

3 (3%)

20
(17%)

118/216
(55%)

Besvarad av: 8 (4%) Ej besvarad av: 208 (96%)
Andra förslag

"Ordna fler kulturupplevelser där alla kan delta, där det blir en mångfald av både olika sorters kulturutövare som vänder sig
till en blandad publik av både unga och gamla, HelylleTyresöbor och nyinflyttade! Var visionsrika! "

"Konstutställning med enbart Tyresömotiv"

"Konstrunda i samarbete med ateljéhuset Tyresö Konstverk, Granängsvägen 7"

"Workshop med konstnärer"

"mer musik och teater!"

"Prova på dagar för ungdomar"

"Teater för lite äldre barn 78 år upp till ca: 12 år"

"En konsertlokal!"

4. Var hittar du infomation om kommunens arrangemang?
Besvarad av: 138 (64%) Ej besvarad av: 78 (36%)
1

Hemsidan tyreso.se

79 (57%)

2

Informationsblad

59 (43%)

3

Kulturbroschyren

34 (25%)

4

Annons i "Mitt i Tyresö"

104 (75%)

5

Tyresös facebooksida

10 (7%)

4. Var hittar du infomation om kommunens arrangemang?
Besvarad av: 138 (64%) Ej besvarad av: 78 (36%)
1

Hemsidan tyreso.se

79 (57%)

2

Informationsblad

59 (43%)

3

Kulturbroschyren

34 (25%)

4

Annons i "Mitt i Tyresö"

104 (75%)

5

Tyresös facebooksida

10 (7%)

Besvarad av: 25 (12%) Ej besvarad av: 191 (88%)
Annat sätt, nämligen:

"Hört av andra"

"Affischer, skyltar efter vägen när det är större engagemang! "

"Kolleger, tips"

"Intranät"

"Anslag"

"email från konstföreningen"

"Utskick i brevlådan."

"Via mail"

"Kompisar"

"Bekanta"

"email via Charlotte"

"Mailinformation"

"mail från T.K."

"Biblioteken"

"Bibliotekets anslagstavla"

"Anslagstavlan Biblioteket"

"Genom bekanta som medverkar i arrangemanget."

"Barnen"

"hör av andra"

"Kompis"

"Lärare Kulturskolan samt affishering där"

"Genom mina barn & barnbarn"

Besvarad av: 25 (12%) Ej besvarad av: 191 (88%)
Annat sätt, nämligen:

"Hört av andra"

"Affischer, skyltar efter vägen när det är större engagemang! "

"Kolleger, tips"

"Intranät"

"Anslag"

"email från konstföreningen"

"Utskick i brevlådan."

"Via mail"

"Kompisar"

"Bekanta"

"email via Charlotte"

"Mailinformation"

"mail från T.K."

"Biblioteken"

"Bibliotekets anslagstavla"

"Anslagstavlan Biblioteket"

"Genom bekanta som medverkar i arrangemanget."

"Barnen"

"hör av andra"

"Kompis"

"Lärare Kulturskolan samt affishering där"

"Genom mina barn & barnbarn"

"via mitt barn när hon deltar (julkonsert etc.)"

"via kulturskolans elever"

"Mamma berättar"

Besvarad av: 5 (2%) Ej besvarad av: 211 (98%)
Saknas någon informationsväg? Om ja, berätta vad:

"Nej"

"Poster på dagis om barnteater"

"Saknar de gamla hederliga anslagstavlorna som kommunen nu tagit bort! Där kunde småföreningar på ett enkelt sätt
affischera om sin arrangemang!"

"Anslagstavlor lite här och där"

Besvarad av: 5 (2%) Ej besvarad av: 211 (98%)
Saknas någon informationsväg? Om ja, berätta vad:

"Nej"

"Poster på dagis om barnteater"

"Saknar de gamla hederliga anslagstavlorna som kommunen nu tagit bort! Där kunde småföreningar på ett enkelt sätt
affischera om sin arrangemang!"

"Anslagstavlor lite här och där"

"mail till barn till föräldrar som deltar"

5. Hur upplever du servicen kring våra arrangemang?
Besvarad av: 139 (64%) Ej besvarad av: 77 (36%)

Markera på en skala där 4 motsvarar "Mycket bra" och 1 motsvarar "Dåligt"

1

4

66 (47%)

2

3

64 (46%)

3

2

8 (6%)

4

1

1 (1%)

Besvarad av: 17 (8%) Ej besvarad av: 199 (92%)
Utveckla gärna ditt svar:

"Trevligt bemötande"

"Synlig information och lätt att ex köpa biljetter"

"Lite erfarenhet p.g.a. bevistat få arrangemang"

"När det gäller de större evenemangen tycker jag att det är en god service! "

"Saknar dator med internet"

"Vet ej Första gången"

"Vet ej"

"Bra annonsering!"

"Jag tycker kommunen kan ge lite mera bidrag till kulturverksamheter bl.a med lokaler för målning, Hantverk m.m"

"Ingen kunskap eftersom jag inte har varit på så särskilt många"

"Vad är service? Utveckla frågan."

"Ganska nyinflyttad
ingen åsikt än
Trevligt kring konstutställningar"

"Glada Trevliga Hjälpsamma"

Besvarad av: 17 (8%) Ej besvarad av: 199 (92%)
Utveckla gärna ditt svar:

"Trevligt bemötande"

"Synlig information och lätt att ex köpa biljetter"

"Lite erfarenhet p.g.a. bevistat få arrangemang"

"När det gäller de större evenemangen tycker jag att det är en god service! "

"Saknar dator med internet"

"Vet ej Första gången"

"Vet ej"

"Bra annonsering!"

"Jag tycker kommunen kan ge lite mera bidrag till kulturverksamheter bl.a med lokaler för målning, Hantverk m.m"

"Ingen kunskap eftersom jag inte har varit på så särskilt många"

"Vad är service? Utveckla frågan."

"Ganska nyinflyttad
ingen åsikt än
Trevligt kring konstutställningar"

"Glada Trevliga Hjälpsamma"

"Utmärkt att boka sina biljetter via nätet."

"Trångt, vi behöver större lokal"

"epost  info via e post"

"Nej"

6. Känner du till vår hemsida?
På tyreso.se finns information om våra kulturarrangemang och möjlighet att uträtta ärenden.
Dessutom finns information om kommunens kulturhistoriska miljöer med massor av länktips för
den som är intresserad.
Besvarad av: 104 (48%) Ej besvarad av: 112 (52%)

Jag känner till

1

evenemangskalendern

72 (69%)

2

att man kan köpa biljetter
till teater och konserter på
tyreso.se

64 (62%)

3

sidan om "Kulturhistoriska
miljöer"

21 (20%)

4

att man kan få information
och skicka
21 (20%)
bokningsförfrågan när man
vill hyra en lokal

5

att man kan söka stöd till
kulturarrangemang

17 (16%)

6

att man kan söka
kulturstipendie

20 (19%)

7

att man kan föreslå
nomineringar till
kulturutmärkelser inför
Kultur  och Idrottsgalan

19 (18%)

7. Jag bor i...
Besvarad av: 149 (69%) Ej besvarad av: 67 (31%)

7. Jag bor i...
Besvarad av: 149 (69%) Ej besvarad av: 67 (31%)
1

Centrala Tyresö (Bollmora,
Lindalen, Krusboda,
Fårdala)

72 (48%)

2

Trollbäcken

32 (21%)

3

Östra Tyresö (Öringe,
Strand, Östra Tyresö)

35 (23%)

4

Annan kommun

10 (7%)

Besvarad av: 11 (5%) Ej besvarad av: 205 (95%)
Annan kommun, ange vilken.

"Farmarstigen"

"Huddinge"

"Nacka"

"Lindalen"

"STHLM"

"Haninge"

"Stockholm, Johanneshov"

"Nacka"

"*inget svar*"

"Nej"

"*anonym*"

8. Min ålder
Besvarad av: 149 (69%) Ej besvarad av: 67 (31%)
1

13

5 (3%)

2

14 17

2 (1%)

3

18 25

3 (2%)

4

26 40

26 (17%)

5

41 65

55 (37%)

6

65+

58 (39%)

9. Jag är
Besvarad av: 149 (69%) Ej besvarad av: 67 (31%)

9. Jag är
Besvarad av: 149 (69%) Ej besvarad av: 67 (31%)
1

Kvinna

105 (70%)

2

Man

44 (30%)

10. Finns det något vi kan förbättra för kulturlivet i Tyresö?
Besvarad av: 39 (18%) Ej besvarad av: 177 (82%)
Om ja, berätta vad:

"Raggarkulturen!"

"Fler replokaler"

"Aktiviteter el evenemang för ungdomar tex i mellan och högstadieåldern"

"Gärna knattebio för barn"

"Se till att Tyresö Filmförening på Forellen finns kvar i fortsättningen
Stöd för körmusiker i Tyresö"

"Ja, det behövs ett kulturhus! Varför inte bygga om gamla Forell skolan till ett Kulturcentrum, med scener, replokaler,
ateljéer och ytterligare någon biosalong. Det behövs andra mötesplatser än ett köpcentrum i en kommun! Ett kulturhus
skulle kunna bli just den mötesplatsen!"

"Jag är så nöjd, som det var"

"Ja, möjlighet till förköp i affär"

"Nej"

"ja, Konstföreläsningar"

"Fler utställning i lokalen
Fortsätt med målarkursen på kulturskolan"

"Fler målartimmar (sådana som kulturskolan ordnade)"

"Mycket bra som det är! Väldigt trevligt med julsalongen, alla medborgare i kommunen har möjlighet att visa sina alster"

"Tycker det ska vara mer utställningar och satsas mer på kultur :)"

"Konserter/arrangemang direktsända till vår bio Forellen!"

"Permanent utställninglokal t.ex. i "Kvarnhjulet""

"Bättre samarbete och konsultering med Tyresös Konstnärer när det gäller offentliga byggprojekt, Rondeller, höga huset,
Nyboda området kunde haft varit snygga."

"Fler lokaler för utställningar"

"Kanske lite mer teater. Stöd biografen"

"Ytterligare en större uställningslokal. Nu är det ca 1,5 års väntan."

"Kanske lite mer teater. Stöd biografen"

"Ytterligare en större uställningslokal. Nu är det ca 1,5 års väntan."

"Kultur i smb m. idrott, tex i pauser på fotbills , handbollsmatcher. Fungerar även som PR."

"Ge Trollbäckens bibliotek lite större plats!"

" En ny konsthall kan vara bra reklam för hela Tyresö kommun
 En tydlig skylt till konsthallen behövs"

"Organisera olika / aktv. runt om i Tyresö"

"Konstrunda.. men det kanske kommer att hända"

" Konstrunda"

"Bättre utställningslokal i Trollbäcken."

"Återkommer. Har ingen helhetsbild ännu."

"Kan ej komma på något."

"Fortsatt musikaktivitet när eleverna "vuxit ur" kulturskolan"

"Filmfestivalen
Teater för hela familjen
Konserter Klassisk musik"

"Orkester för vuxna"

"Dragspelskurs i Kulturskolan"

"Långsiktig strategi "politiskt" för alla kulturintresserade barn. Sluta startastoppa projekt hela tiden."

"Ta politikerna i örat."

"En konsertlokal"

"Fler saxofoner på Adventskonsert + Julkonsert"

"OBS! Mer kontakt kulturskolan  hanviken skola Pilotprojekt med instrument"

"Nej"

