Enkätundersökning offentliga toaletter - TOAKOLL
Vart finns toaletten (stad/samhälle)?

Vilken toalett gäller enkäten (adress / placering inom stad/samhälle)?

Kostar det pengar att använda toaletten?

Om ja, hur kan man betala?

Ja

Kontant

Nej

SMS
App (Swish tex.)
Annat

Är toaletten tydligt utmärkt?

Finns det kontaktuppgifter i närheten om det skulle krångla?

Ja

Ja

Nej

Nej

Toaletten är öppen:

Finns det städschema ?

Om ja, är städning utfört enligt plan?

Året runt

Ja

Ja

Endast periodvis

Nej

Nej

Vet ej
Tillgänglighet
Instäm. inte alls
Det är lätt att ta sig till
och in i toaletten utan
rullstol?
Det går att ta sig till
och in i toaletten med
rullstol?
Toaletten i sig är
anpassad för
rullstolsburna?
Toaletten är anpassad
för fysiska
funktionshinder, dvs
utrustad med handtag,
larm osv?

Instäm. inte

Neutral

Instäm.

Instäm. helt

Utrustning, kryssa i om nedan finns på toaletten
Toastol
Handfat
Tvål
Handdesinfektion
Toalettpapper
Handtorkningspapper
Handtork - varmluft
Krok för ytterplagg
Övrigt
Utrustning och skick
Instäm. inte alls
Toaletten har en
behaglig innetemp.
Toaletten är städad
och fri från smuts.
Det luktar behagligt på
toaletten?
Toastolen är i bra
skick?
Handfatet är i bra
skick?
Det finns varm och
kallt vatten i kranen?
Golv, väggar och tak
är fräscha?
Hygienartiklar och
handtorksutrustning
finns och är i bra
skick?

Vad var bra med toaletten?

Vad var dåligt med toaletten?

Instäm. inte

Neutral

Instäm.

Instäm. helt

Vad är toalettens totalbetyg?
1

2

3

4

5

1 = sämst, 5 = bäst

Övriga tankar och åsikter?

Instruktioner
Tack för att du vill vara med och kartlägga toaletter i Sjuhärad! Vi är ytterst tacksamma för din medverkan.
Det finns ett antal sätt att vara med i den här undersökningen.
1. Skriv ut blanketten och fyll i den i samband med att du går förbi en toalett. Skicka sedan in den via post till "Magoch tarmföreningen i Sjuhärad, Ekenäsgatan 15, 504 55 Borås"
2. Skriv ut blanketten och fyll i den i samband med att du går förbi en toalett. Gå sedan hem, fyll i den digitalt i
datorn och skicka in den genom att trycka här och bifoga filen.
3. Hämta hem blanketten till din telefon eller surfplatta och fyll i den i samband med att du går förbi en toalett, skicka
sedan in den genom att trycka här och bifoga filen.
OBSERVERA.
Har du möjlighet så vill vi jättegärna att du även skickar in bilder på den toalett du undersökt, dessa bifogas i
samband med att du skickar in enkäten.

Har du frågor om detta dokument och eller om oss kan du kontakta oss via:
sjuharad@magotarm.se
033-13 82 33
eller vår facebooksida "Mag- och tarmföreningen i Sjuhärad"

Detta dokument får inte kopieras, helt eller delvis, på något sätt utan tillstånd från Mag- och tarmföreningen i Sjuärad

