
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDERVETILENKÄT 

RESULTAT 

 



I juli 2010 hade alla Nedervetilbor möjlighet att svara på en enkät om 

byn. Enkäten är en del av projektet ”byautveckling med gemensamma 

krafter” som ägs av Nedervetil hembygdsförening. Frågorna till enkäten 

sammanställdes av utvecklingsgruppen för projektet. Enkäterna trycktes 

upp på både finska och svenska. 

Enkäterna och svarslådorna placerades ut på tre ställen i byn: K-Högnäs 

affär, Kronoby Andelsbanks kontor i Nedervetil och biblioteket. 

Under Nedervetilveckan pågick en speciell kampanj. De som svarade på 

enkäterna var med om utlottningen av Nedervetilsmycket Solhjulet. 

Under veckan kunde man också svara på enkäterna under evenemangen 

Viskväll med Visa-Vi, Gammaldagsmarknad, allsång vid Norrby byagård 

och Hembygdsfesten. 

Totalt 85 personer svarade på enkäten och det kom in många goda svar 

på vad som är bra i byn och vad som borde förbättras. I 

resultatredovisningen presenteras statistik över de som svarat och tio 

påståenden om Nedervetil. Dessutom presenteras de fem mest 

förekommande svaren på de allmänna frågorna om Nedervetil. 

Resultatet av Nedervetilenkäten kommer också att presenteras i 

byaplanen. En del av de svar som kommit in kommer att ligga som grund 

för framtida projekt. 

 

Från utvecklingsgruppens sida tackar vi alla som svarat på 

Nedervetilenkäten! 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar Sonja Sandbacka, projektansvarig 

 



STATISTIK ÖVER DE SOM SVARAT: 

KÖN 

  34% MÄN, 66% KVINNOR  

 

ÅLDER 

 

 

YRKE 

män

kvinnor

00-15

16-25

26-35

36-45

46-65

65-

studerande

jordbrukare

företagare

industriarbetare

kontorsarbetare

serviceyrke

offentliga sektorn

arbetslös

pensionär

00-15 8 % 

16-25 8 % 

26-35 23 % 

36-45 9 % 

46-65 41 % 

65- 11 % 

studerande 15 % 

jordbrukare 0 % 

företagare 6 % 

industriarbetare 4 % 

kontorsarbetare 5 % 

serviceyrke 18 % 

offentliga sektorn 16 % 

arbetslös 7 % 

pensionär 22 % 

övrigt 7 % 



RESULTAT AV 10 PÅSTÅENDEN OM NEDERVETIL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 %

Servicen borde i framtiden också vara 
koncentrerad

Jag tror jag bor kvar ännu om 10 år

Boendeomgivningen är trygg

Det finns tillräckligt många 
lättrafikleder

Avfallssorteringspunkterna borde bli 
fler

En styrka är att Nedervetil är glest 
bebyggt och naturnära

Stämningen är god

Möjligheterna att påverka är 
tillräckliga

En bollhall borde byggas

Hälsovårdsstationen borde finnas kvar

Dagvården fungerar bra

Turismen borde utvecklas

En vindkraftspark borde byggas

helt av samma åsikt

nästan av samma åsikt

vet inte

lite av annan åsikt

helt av annan åsikt



ALLMÄNNA SVAR: 

 

Vad är positivt med Nedervetil?  

1. Naturskönt 

2. Folk ställer upp för varandra 

3. Bra service som är koncentrerad 

4. Bra placering (mitt i kommunen, nära Kokkola) 

5. Att ungdomar bygger och flyttar till landsbygden 

 

Vad är negativt med Nedervetil?  

1. Att flera fula byggnader (bl.a. Gamla mejeriet) skräpar ner omgivningen 

2. För lite industrier och andra företag som kunde ge arbetsplatser 

3. För dåligt skötta sidovägar 

4. Trafikarrangemangen vid riksväg 13 i Murick 

5. Seljes – nuvarande hyresgästen under all kritik. Kan inte kommunen ställa krav på 

hyregästen?  

 

Vilken service saknar du i byn? 

1. Bankautomat  

2. Park/lekpark  

3. Lättrafikled vid riksväg 13 

4. Boende för åldringar 

5. Kommunal avloppshantering 

 

Hur kunde boendemöjligheterna i byn utvecklas? 

1. Man borde bygga fler radhus och parhus 

2. Flera hyreslägenheter för unga 

3. Äldreboende och seniorboende 

4. Lediga tomter på privata marknaden borde hittas bättre (tomtbank) 

5. Större kommunala tomter 

 

 


