
Resultat av utvärderingsenkät 2021 

 

Instämmer  
helt 

Instämmer  
delvis 

Instämmer inte 
alls Antal svar 

Jag är nöjd med promenaderna. 
40 9 0 

48 svar men en som svarat på 
både helt och delvis 

Jag är nöjd med kommunikationen från styrelsen. 43 5 0 48 

Jag är nöjd med föreningens kommunikationskanaler. 44 4 0 48 

Jag är nöjd med att en gång i månaden är det en kortare och långsammare 
promenad. 26 15 6 47 

 

 

           

                             

                                    
          

                           
                      

                                        
                                        

                                                   
    

              

                

                   



Detta tycker jag kan förbättras avseende promenaderna:  

13 stycken kommentarer 

Att promenaden är lite längre än 1tim som den varit den senaste tiden 

Flera skogs och havspromenader  

Tycker det går långsamt ibland med många stopp. De som inte vill gå fortare kan väl välja de korta promenaderna 

likväl som det är kortare promenader en gång i månaden  
skulle jag gärna se längre promenader i raskare tempo någon gång emellanåt eller allra helst en gång per månad  

Tycker promenaderna skall vara minst 4 km 

Trevligt med avslutande fikastund 

Fler långsamma promenader eller varför inte två olika sträckningar (en långsammare och en snabbare/ normal) som sammanstrålar i slutet 

dela upp deltagarna i två grupper, en för dem som vill gå långsamt en kortare bit och en för dem som vill gå en längre sträcka i raskare takt 

Ingeting direkt 

Tycket det är bra dom det är 

Tydligare anvisningar att hundarna skall vara kvar i bilen vid samlingen vilket gör att informationen går fram vilket den inte gör nu när alla hundar 
skäller. 
Lägg gärna ut bansträckningen i förväg som tidigare. 

Om vi har en stökig dag så blir jag lite stressad av att nån av er stackare måste gå bakom mig & vänta ut mig & min hund.  
För mig så får ni gärna gå förbi men kanske stanna en bit längre fram så vi inte tappar bort gänget helt. Om ni förstår vad jag menar? 

Annars är vi så tacksamma för att ni finns & för att ni styr upp allt detta för oss, man känner sig alltid välkommen ❤️ 

Promenaderna har blivit för korta på senare tid. Det är ok med en kortare promenad i månaden men då måste övriga vara 5-6 km.  

Jag önskar mer variation samt att promenaderna är 5-6 km.  

 

 

 

 

 

 



 

Detta önskar jag från föreningen under 2022: 

18 stycken kommentarer 

Ett hundens dag hade varit trevligt🤔i vår med lite försäljning och uppvisningar 

Slottskogen i gbg Tjolöholm, 

Delsjö området i Göteborg  

Gärna en föreläsning, utbildning eller att vi tar promenad i annan stad 

den långa s.k Stadspromenaden kunde vara ett alternativ  

Bra med promenader i närliggande kommuner Typ Mölndal, Mark, varberg 

Påbörjade medlemskap sep/okt -21 så har inte så mycket att utvärdera.  

Låter kul att ev utvidga promenaderna tlll Göteborgsområdet!!  
Tror att vi är många som kommer från det hållet och nu har vi ju sett det mesta och gått de flesta promenadvägarna i Kungsbacka.  
Ser fram mot detta! 

Återkommer ev. 

Föreläsningar låter intressant  

Ingeting direkt 

Gå vid Rörvik som bi gjort en gång 

Naturpromenad på väg  

Mer föreläsningar om hundars beteende  

Anordna någon form av utbildning/föredrag (om det är möjligt pga Covid) 

En föreläsning vore trevligt kynologi ( läran om tamhunden) kanske? 

Mera variation på promenaderna. Finns många fina småskogar i Kungsbacka. Tex Varla och Vittra.  

Jag har inte promenerat i Sandsjöbacka naturreservat, det skulle vara fint!  
Även promenad i Fors runt golfbanan har jag hört är en fin promenad.  
Någon aktivitet hade varit kul, kanske någon typ av enklare hinderbana.  

 

 

 



 

Detta tycker jag kan förbättras avseende föreningens kommunikationskanaler: 

8 stycken har kommenterat 

Bra som det är 

Funkar bra 

Inte facebook 

Ingeting direkt 

- 

Har inte facebook, så kan inte uttala mig.  

Visa sträckningen på promenaderna i förväg 

Svårt att få i tag i någon när man anmält promenad och inte kan komma? 

 

Detta tycker jag kan förbättras avseende kommunikationen från styrelsen: 

8 stycken har kommenterat 

Bra som det är  

Funkar bra.  

Ok 

Tydligare regler angående åldersgräns på hund. Står ingenstans? 

Ingeting direkt 

- 

Att skicka ett meddelande via hemsidan går inte. Eller är det fixat nu?  

Att hundarna skall vara i bilen vid samling gör att övrig info också går fram lättare. 

 

 

 

 



 

Vilken eller vilka föreningar tycker du att Hundtöntars Förening ska sponsra? 
48 stycken som svarat 

 

 

  
  

    

 

  

  

  

  

  

  

  

           

                      

            

      

      



Är du intresserad av en stadspromenad i Göteborg? Ja Nej Kanske 

48 stycken svar 17 20 11 

    
 

 

 

          

                                       
         

                  

  

   

      


