Notat
Sammendrag av en hytteeierundersøkelse i Fyresdal kommune
Spørsmål 5.
Kvar gjer du / dykk innkjøp av daglegvarer?
46 av de innkomne papirbesvarelsene innholdet flere svar på spørsmålet. Alle disse har til felles at de
handlet hjemme før avreise, men også handlet i Fyresdal. Slik er tolkningen av disse besvarelsene
isolert.










Våmur-Kilegrend handlet i hovedsak på Spar.
Øvre Birtedalen handlet likt på Spar og Joker.
Sentrum handlet likt på Spar og Joker.
Veum-Fjellgardene handlet noe mer på Joker en på Spar.
Kleivgrend handlet helst på Spar men også på Joker og Matkroken.
Åslandsgrend handlet like mye på Joker som på Spar og Matkroken.
Hegglandsgrend helst på Joker eller Matkroken.
Vestkanten handlet helst på Spar.
Nedre Birtedalen handlet likt på Joker og Spar.

Totalresultater
Det totale bildet viser at flesteparten av hytteeierne handler enten hjemme eller underveis til
Fyresdal. Butikkene Joker og Spar blir brukt noenlunde likt, mens Matkroken på Hegglandsgrend blir
mest benyttet av hytteeiere på Hegglandsgrend, Kleivgrend og Åslandsgrend, selv om hytteeiere her
handler mer på de andre butikkene.
Figurene under viser fordelingen av hvor hytteeiere gjør innkjøp, sortert etter hvor de har hytte.
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Spørsmål 10.
Kva forhold har du/dykk til Folkestadyen
Det var 60 % som svarte på dette spørsmålet og utav de så svarte 19 % at de ikke kjente til
Folkestadbyen i det hele tatt. Usikkert på om de som svarte dette er klar over at Fyresdal «sentrum»
er Folkestadbyen.
Hytteeiere i Birtedalen og Våmur-Kilegrend er de som bruker Folkestadbyen minst, og de som vet
minst om den. Dette er nok som forventet, at de som har hytte nærmere, er de som bruker
Folkestadbyen mest.
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Spørsmål 13.
Har forretningane i Folkestadbyen det tilbodet du/dykk har behov for?
69 av 116 som svarte på spørsmålet mente forretningene hadde tilbudet de har behov for.
6 stk savner bakeri
11 kunne tenkt seg elektrisk/hvitevaretilbud
5 stk etterspør lokalmat
Noen få mener det er for lite butikker.
Spørsmål 14.
Har serveringsstadene i Fyresdal det tilbodet du/dykk ynskjer?
59 av 107 svarte ja
7 svarte nei, det nevnes kafe, bakeri, bedre åpningstider og lokal mat i kommentarene.
6 savner kafe og 6 savner bakeri/konditori
Spørsmål 15.
Kva skal til for at du skal bruke meir tid i Folkestadbyen?
83 stk svarte på spørsmålet og svarene ble sortert i følgende kategorier:
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Stort sett så er hytteeierne fornøyde og mange bruker heller tid på hytta. Det er likevel en
etterspørsel etter flere butikker og bredere tilbud, også når det gjelder arrangement. Åpningstider
blir også kommentert, at de ikke helt passer med bruken av hyttene, spesielt i helgene.
Spørsmål 19 og 20. Dersom du skulle omtale Fyresdal med få ord til andre, korleis ville du gjere
det? / Andre kommetarar/innspel
Her nevnes det natur, stillhet og trivelige mennesker ganske ofte. Det er ofte nevnt at det er en
fordel at Fyresdal har beholdt sitt urørte preg og at det ikke bygges ut så som andre steder i forhold
til alpinsenter etc. Forsidefiguren viser de mest brukte ordene for spørsmål nr 19 og 20.

