BRUKARUNDERSÖKNING SUNNERBOSKOJ 2019

Hur upplever du Sunnerboskoj? (Svar från medföljande vuxna t.ex. föräldrar, fritidspersonal,
mor- och farföräldrar)
• Bra initiativ. Engagerar både barn och ungdomar som är lediga, samt ger ungdomar en
arbetsmöjlighet. Bra att det kommer ut till kring orterna.
• Kul att det händer något i Vittaryd.
• Allting va kul!
• Barnen tyckte det var jätteskoj. Ville inte åka hem. Tack!
• Toppen! Barnen hade så kul!
• Jättekul, kom varje dag hela sommaren!
• Superbra aktiviteter! Bra även för små barn.
• Jättebra!
• Väldigt omtyckt av barnen. Ville inte det skulle ta slut. Ville vara kvar hela dagen! Kanondag!
• Superbra! Uppskattat av både barnen och vuxna! Tumme upp!
•
Roliga aktiviteter för alla åldrar, bollar, såpbubblor och speciellt skumdiscot var bäst tyckte
mina barn.
•
Tycker detta var jättebra att göra för småsamhällen.
•
Roligt för barnen.
•
Mycket roligt för barnen.
•
Barnen älskar personalen. Dom kommer ner till barnens nivå. 5 stjärnor!
• En trevlig dag med bra aktiviteter. Passade även de mindre.
• Vilket fint arrangemang med härligt engagerade ledare. Vilken lycka för alla barnen
i Sunnerbo
• Idag har det varit väldigt kul här.
• Detta är superbra jippo som är kul för både vuxna och barn.
• Superrolig dag som uppskattades otroligt mycket. Fick med oss en väldigt söt katt hem.
• Vi är så nöjda! Roliga aktiviteter med ansiktsmålning och hoppborg.
• Det är så roligt och fantastiskt, barnen ser fram emot. Tack alla ni som ordnar detta!
• Jätteroligt för både vuxna och barn. Tack för allt!

Superbra för alla!
Kul!!
Toppenbra!
Kul att få prova så många olika aktiviteter. Uppskattat
Roliga aktiviteter
Toppenbra
Superskoj! Supertrevlig personal!
Roliga aktiviteter för alla åldrar, mycket uppskattat!
Superroligt! Stort tack för er som fixar med allt.
Tack till alla er som arbetar med att aktivera alla barn och föräldrar.
Jättekul!
Grymma ledare!
Jättekul!
Fantastiska ungdomar som driver detta! Mycket bra initiativ av kommunen.
Fantastiskt fint och bra! Ett riktigt win win! Ungdomar som får sommarjobb, barnen
roliga dagar med massa aktiviteter och vi föräldrar får glada barn både stora och små plus lite
egen tid.
• Jättekul.
• Roliga aktiviteter som verkligen uppskattas av barnen. Trevlig personal.
• Jättekul något för alla!
• Bra stöd från funktionärer!
• Kul för alla barn och åldrar.
• Kul och trevligt att det är lika kul för barnen oavsett om man har varit i Torpa Lidhult
eller Angelstad. Olika saker för barn i alla åldrar oavsett plats blir det inte långtråkigt. Det man
inte gjort på en plats får man göra en annan dag på annan plats.
• Ett plus är att ni åker runt på landet, till så många ställen.
• Jag tycker det varit mycket trevligt och det är roligt att ni satsar även på Ryssby och andra
småorter. Kram till er alla Gudrun Roslund ordförande Ryssby sockenråd.
• Jättebra samla alla barnen här, njuta av eran verksamhet. Vi tackar er. Hoppas det blir fler
tillfällen.
• Fantastiskt att ni kommer till Hamneda.
•
Jätteroligt att ni kommer till Lidhult! Vi uppskattar det verkligen.
• Mycket trevligt. Roliga aktiviteter. Engagerade medarbetare. Verkligen att få ut barnen i det
fria.
Barnen hade fullt upp med att leka och aktivera sig, så få tog sig tid att medverka i
brukarundersökningen. Men här kommer kommentarer vi fått från barn:
• Riktigt roligt
• Kul
• Stanna hela sommaren!
• Jag tyckte det var jätteroligt.
• Jättebra ansiktsmålare.
• Jag och min kompis har varit här 2 hela dagar och vi har haft jätteroligt här.
• Jag älskar Sunnerboskoj.
• Roligt!
• Å det har varit så roligt.
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Tips vi fått in av besökarna
• Erbjuda parasport till 2020?
• Minska köer till ansiktsmålningen genom ett annat kösystem
• Se över kösystemet för att minska köerna till ansiktsmålningen
• Ha en låda för värdesaker.

