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Svenska G-allupinstitutet haller på med en bostadsundersökning bland personer 'J x //:{,
som bo i hyreshus och vill därför ställa några, frågor till Er.

Lägenheten omfattar
st. rom

kvm. fördelade på
st. kök

st. kokvrå

st. kokskåp

st, andra möblerbara utrymmen

Lagenheten är utrustad med /'sätt kryss för det som förkommer/
V-/C inom lägenheten
Badrum

Duschrum

El.spis

Vedspis

G-asspis

Gaskök, -platta

Kylskåp
Centralvärme
Varmvattenkran i köket

3.

Lägenheten ligger
första;

åt gatan;

åt gården i

andra;

högre plan av fastighetens

st plan

4.

Är Ni nöjd med att bo i denna del av stan eller skulle Ni hellre vilja
bo någon annanstans?
Nöjd
Vill hellre bo

5.

Är Ni nöjd med lägenheten eller har Ni några anmärkningar mot den?

6»

Hur länge har Ni bott i denna lägenhet?

7.

Kur stor är grundhyran per år /alltså oberäknat värmetillägget/?

ar

mindre än 750 kr.

750 - 999 kr.

1.000 - 1.199 kr.

1.200 - 1.399 kr,

1.4-00 - 1.599 kr.

1.600 - 1.799 kr.

1.300 eller mer

8.

Antag att Ni skulle hyra en lägenhet om ungefär 50 kvm. Vilken av dessa
planlösningar skulle Ni föredra? /Visa kortet/
stort rum och stort kok
stort rum, sovalkov och kök

fflUMBTMtmmmm

stort rum och ett mindre rum och litet kv
tvä mindre rum, matplats jc'h litet kc

9,

Hur stor grundhyra per år skulle Ni vilja 'betala för en sådan fullt modern
lägenhet?

10,

kr* per ar

Skulle Ni vara intresserad av att hyra en sådan lägenhet om grundhyran per
ar uppgick till:
1.500 ler.
/

11.

1,400 krc

_____ .

1,300 kr,,

1*?Q0 kr,

ej intresserad för någon av ovanstående/

Hur stort är hushållet /== antalet personer, som sover i läg enheten/
st » över 15 år

st, 3 - 14 år

st. 0 - 2 år

12.

Hur stor är familjens sammanlagda inkomst?

13.

Hur stor är familjefaderns /mannens etc./ inkomst?

14.

Var arbeta han?

kr,

kr,

Företag:

Namn:
Adress:

Tel,

Int. gjord med:
Intervjuare:

/l£ 1946.

Plats för ytterligare anmärkningar:

U:1.88
Ds c. 1946.

