RESULTAT

NÖJDKUNDUNDERSÖKNING 2017

Nöjdkundundersökning

Under 2017 lät vi er som arbetar i våra lokaler delta i en nöjdkundundersökning.
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur ni som är verksamma i våra lokaler
uppfattar Ängelholmslokaler som fastighetsägare och förvaltare.
Undersökningen är ett viktigt verktyg i vårt arbete med att förbättra era
verksamhetslokaler. Här följer en sammanfattning av vad undersökningen visade.

Ta kunden på allvar

Här betygsatte ni hur enkelt ni får kontakt med oss, vårt bemötande,
vår lyhördhet och hur väl vi informerar om förändringar som sker.
Resultatet blev 73 %.
Framöver kommer Ängelholmslokaler bli tydligare med att
informera. Vi har bland annat lanserat en mobilapp
Ängelholmslokaler. I appen kan du få pushnotiser om viktiga
händelser, läsa nyheter, felanmäla och enkelt hitta kontaktuppgifter
till oss.

73%

På Insikten finns en gränsdragningslista som konkritiserar vad
Ängelholmslokaler ansvarar för i er arbetsmiljö. Brister som uppstår
utanför vårt ansvarsområde ska inte felanmälas. Dessa kan däremot
åtgärdas genom att ni gör en FE/KS-beställning. En sådan beställning
tar ni hjälp av er fastighetsenhet för att genomföra.

71%

Ängelholmslokaler ansvarar för att befintlig belysning ska fungera
och byter efter hand ut utebelysning till ledarmaturer, vilket ger
bättre ljus. Upplever ni att mer belysning eller annan trygghetsåtgärd
som påverkar fastigheten behövs, så kan ni beställa det i
felanmälningssystemet. För större åtgärder gör ni en
FE/KS-beställning.
När arbete utförs av entreprenör via Ängelholmslokaler kommer de
framöver att bära ett grönt band väl synligt.

För att förbättra vår service kommer vi att öka uppföljningen av
arbetet som idag utförs av entreprenörer.
Behöver ni utöka städning och skötsel av miljörum eller utemiljö så
kan ni beställa enstaka verksamhetstimmar i felanmälningssystemet.

83%

67%

Lokalen

Här betygsatte ni hur väl ni trivs i våra lokaler och hur ni uppfattar
temperatur, luftkvalitet och ljudmiljö. Resultatet blev 56 %.

Allmänna utrymmen

Här betygsatte ni underhåll av allmänna utrymmen, skyltning och
entré till verksamheten. Resultatet blev 64 %.

Vill ni göra förändring i de allmänna utrymmena så gör ni beroende på
önskad förändring en beställning i felanmälningssystemet eller en
FE/KS-beställning.

Trygghet

Här betygsatte ni hur trygga ni kände er i allmänna utrymmen och i
närmiljön. Även hur ni uppfattade belysning på gård och närmaste
gatumiljö. Resultatet blev 83 %.

Här betygsatte ni vår städning och skötsel av gatumiljön närmast
huset och gårdar. Även hantering av avfall och källsortering.
Resultatet blev 67 %.

Miljön i lokalerna gäller vid ursprungligt projekterade värden
för ljus, ljud och luft. Projekterade värden innebär att man bygger
lokalen för den ursprungliga verksamheten.
Förändras verksamheten i lokalen, till exempel antal personer,
påverkar detta miljön. Därför är det jätteviktigt att ni meddelar
verksamhetsförändringar till oss.

Hjälp när det behövs

Här betygsatte ni hur väl vi hanterar er felanmälan från start till slut,
och kvaliten på det utförda arbetet. Resultatet blev 71 %.

Rent och snyggt

56%

64%

Utemiljö

Här betygsatte ni utformning av utemiljö, tillgång till personalparkering och möjlighet till leverans och hämtning.
Resultatet blev 52 %.

För att förbättra vår service har vi ökat uppföljningen av
av vår anlitade entreprenör.
Vill ni göra förändring i utemiljön så gör ni beroende på önskad
förändring en beställning i felanmälningssystemet eller en
FE/KS-beställning.

52%

Felanmälan

Du kan själv påverka din arbetsmiljö genom att felanmäla brister i lokalerna.
Det kan till exempel vara problem med värme, vatten, avlopp, belysning eller el.
Du har tillgång till vårt felanmälningssystem på två platser:
•
•

www.angelholmslokaler.se
vår app, Ängelholmslokaler

Logga in med din verksamhets inloggningsuppgifter och starta din felanmälan.
Inloggningsuppgifterna finns på hemsidan också på Insikten.
Fyll i kontaktuppgifter, välj fastighet och utrymme som ditt ärende gäller.
Beskriv felet och bifoga gärna en bild.
När du skickat anmälan så får du en bekräftelse via mejl på att vi
mottagit din anmälan.

Förändring i fastighet

Ibland kan problem uppstå i fastigheter som inte är fastighetsrelaterade.
Det kan till exempel vara att förändringar i fastigheten eller teknisk utrustning måste
göras för att passa verksamheten bättre. Det kan också vara större om- eller
nybyggnationer. Den typen av insatser hamnar utanför den gränsdragning som
Ängelholmslokaler och Ängelholms kommun enats om och ni behöver därför istället
göra en så kallad FE/KS-beställning.
Det är en beställning där respektive uppdragschef beslutar om beställd åtgärd ska
genomföras. Dessa beställningar måste göras skriftligen och skickas till oss från er
fastighetsstrateg eller lokalsamordare.

Ny nöjdkundundersökning

En ny nöjdkundundersökning kommer genomföras under hösten 2019.
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