Föreningen Sicklaslussen
Vi inom Föreningen Sicklaslussen driver slussverksamheten på uppdrag av
samfällighetsförening, gemensamt ägd av Nacka kommun och Stockholm stad.
Vårt mål är att främja slussning mellan Saltsjön och Järlasjön för Nackabor som vill ut på
Saltsjön och Stockholmare som vill besöka Järlasjön.
Den enkät som vi ber dig fylla i har tillsyfte att anpassa vår service efter era önskemål, vare
sig du vill slussa på egen vald tid eller vill utnyttja våra fasta tider.
Har du kommit på fast tid?
Ja

nej

Om ja fortsätt med nedanstående frågor, om nej gå över till frågor vid förbeställning
Fanns slussvakt på plats?
Ja

Nej

Kommentar…………………………………………………………………
Hur upplevde du genomförandet av slussningen
Allt gick bra och snabbt
Jag fick vänta
Slussningen gick inte att genomföra
Kommentar……………………………….

Passar tiden lördag 11 – 12 dig
Ja

nej

Tiden borde ändras till ………………………..
Tycker du att priset för slussning på fast tid är rimligt? –
(Pris enkel resa: Fasta tider 60 kr; Övriga tider 100 kr (ensam båt) 80 kr (flera samtidiga))
Högt

rimligt

lågt

Förbeställning
Har du beställt slussning?
Ja

nej

Hur fick du kontakt med slussvakt
Via anslagstavlan på slussplan
Via internet
Personlig kontakt
Hur upplevde du processen att boka tid för slussning?
Allt gick föredömligt
Det var svårt att komma i kontakt med slussvakt
Det var omöjligt att komma i kontakt med slussvakt
Kommentar……………………………………………..
Hur passade den bestämda tiden för slussning?
Passade mig precis
Passade mig nöjaktigt
Besvärlig tid för mig
Kommentar……………………………………………………..
Hur upplevde du genomförandet av slussningen
Allt gick bra och snabbt
Jag fick vänta
Slussningen gick inte att genomföra
Kommentar……………………………….

Allmänt
Vad är det uppskattade behov av slussning
I samband med aktiviteter, som slussföreningen anordnar
1 gång per år
2-3 gånger per år
Mer än tre gånger per år

Vilken tid på året har du störst behov av slussning?
På våren
På sommaren
På hösten

När i veckan vill du slussa?
På helgen
Vardagar
Både helg och vardagar
Vilken tid beräknar du att slussa tillbaka
………………………………..
Vi tackar för ditt svar. Föreningen Sicklaslussen är en ideell förening med begränsade resurser
enkäten hjälper oss att anpassa oss efter era behov. Vi hoppas också att vi kan ha er förståelse
för att samordna så många båtar som möjligt till en och samma slussning. Vissa tider på året
så behöver vi också spara på vatten i Järlasjön
Kom ihåg att hastigheten i Järlasjön är begränsad till 8 knop

