Enkätundersökning Vega
Under hösten 2016 genomfördes en enkätundersökning i Vega. Österhaninge församling planerar
för verksamhet i den framväxande Vegastaden och vill ta reda på vad de boende tycker. Vilka
förväntningar finns på kyrkan och vilka önskemål finns om verksamhet i Vega?
Många svarade
Enkäten skickades ut till samtliga 904 hushåll i Vega och 139 personer svarade - en svarsfrekvens på
15,4%, vilket är bra. Tack till dig som valde att delta! Nedan redovisas åldersfördelningen bland dem
som svarade, om man är medlem i Svenska kyrkan och hur länge man bott i stadsdelen Vega.

Har du besökt någon av Österhaninge församlings kyrkor under det senast året?
Av de 69% som svarade ja på den frågan, var det vanligaste att man deltagit i en förrättning, det vill
säga vigsel, dop, konfirmation eller begravning. Därefter angavs Konserter och musik som vanligaste
skälet till besök i någon av kyrkorna, tätt följt av ”Jag har besökt kyrkan för att den är vacker och
historiskt intressant”.

Vilken/vilka verksamheter tycker du är viktiga att de finns nära dig i Vega?
Flera alternativ var möjliga. Här skiljer sig svaren mycket åt beroende på ålder.

Vilken/ vilka verksamheter skulle du kunna tänka dig att själv delta i om de fanns i Vega?
Flera alternativ var möjliga. Här blir det ännu tydligare att svaren skiljer sig åt beroende på ålder.
Åldrarna 18-45 (50%, av 18-30-åringarna och 58% av 31-45-åringarna) säger att de kan tänka sig att
delta i barnverksamhet med sina barn.
I åldrarna 46-60 år tycker 33 % att föreläsningar eller andra mötesplatser för vuxna är en aktivitet de
vill delta i, vilket även ligger i topp bland 75+ (24%).
61-75-åringarna (29%) vill ha mötesplatser, t ex café, soppluncher och gemenskap.

Avstånd till verksamheterna
I enkäten ställdes även ett par frågor som rörde frågan om avståndet är viktigt för att delta i en
aktivitet eller ej och vilken kyrka som ligger bäst till idag.

Hur går vi vidare?
Nu har vi fått en första dialog med er som bor i Vega och fått veta lite mer om hur önskemålen ser ut.
De mest efterfrågade verksamheterna är:
 Barnverksamheter
 Ungdomsverksamheter
 Mötesplatser, t ex café, soppluncher och gemenskap

 Gudstjänster och andakter
 Föreläsningar eller andra mötesplatser för vuxna församlingsbor
Men många frågor återstår att få svar på, till exempel: Vilka åldersgrupper kommer att flytta in i
Vega? Vad planerar kommunen och andra aktörer för verksamhet för olika åldersgrupper? Många
vuxna önskar att vi ska bedriva ungdomsverksamhet – men vad säger de unga själva? Arbetet
fortsätter för att utifrån en så komplett behovsanalys som möjligt kunna erbjuda relevant
verksamhet i Vega.
Har du som boende i Vega tankar och synpunkter, hör gärna av dig!
Kontaktperson:
Kyrkoherde Krister Stenberg,
krister.h.stenberg@svenskakyrkan.se
08-555 670 23

