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1.

Ingen öppnar
Dörren Öppnas. Ingen person over 16 år hemma.
Dörren öppnas. Person over 16 år hemma. Dam 16-40 er finnes ej i
hushållet. Ingen intervju göres.
Dörren öppnas. Person over 16 år hemma. Dam 16-40 år finnes i hus
hållet men är ej personligen anträffbar. Fullständig intervju göres.
Dörren Öppnas. Person Över 16 ar hemma. Dam 16-40 år finns i hus
hållet och :lr personligen anträffbar, Fullständig intervju göres.

2.

/Om dam 16-40 år finns i hushållet/

a.

Ear Ni/hon förvärvsarbete utom hemmet?
Ja

b-

Nej

Vad slags arbete?
Husligt

c.

Kontors

Annan plats

Enskede

Brännkyrka

Vet inte

Var?

Vet inte

Har Ni/hon några minderåriga barn som Ki/hon själv har vtrd om?
st. 0-2 år

4a.

Vet inte

Ungefär hur lång tid. behöver man för att komma dit?
min.

3.

Affärs

I vilken stadsdel ligger arbetsplatsen?
Inom tullarna

d.

_ Fabriks

st, 3-5 år

st. 6-12 år

st. 13-15 år

L.M.E. söker personal till sin fabrik i Midsommarkransen. Skulle Ni kunna
tänka Er /tror Ni att hon skulle vara intresserad/ att ta ett arbete där
som ger mkring 300 kr, per månad?
ja, säkert

ja, möjligen

nej, knappast

nej, säkert

vet inte
b.

/Om nej, knappast eller nej säkert/ Varför9

5.

/Om inte kan for barnen etc./ Men om det ordnas med daghem for barnen
och dessa kan lämnas in där for 1:50 - 2:- kr., per ba rn och dag?
Kommentar:

6.

Har Ni/hon någon gång sett L*M. Erikssons anläggning här i J-Udsommarkransen?
ja; endast utifrån

ja, varit inne i den

nej

vet inte

9
fa/

7a.

/Om intresserad ta arbete enl. 4 a/' Skulle Ni/hon lika gärna ta arbete
på kontoret som pa fabriken?
föredrar kontorsarbete
spelar insen roll

b.

föredrar fabriksarbete
vet inte

/Om föredrar någondera/ Varför?

Under vilket namn och adress kan M/hon tillskrivas?
Namn:
Adress:

Intervju gjord med

Ungefärlig ålder:

Intervjuare

