
Antal Andel

A kvinna 105 49,8%

B man 106 50,2%

C annat 0 0,0%

Respondenter 211

Antal Andel

A Björngården 29 13,7%

B Leopold 24 11,3%

C Porfyren 24 11,3%

D Ramund 25 11,8%

E Senioren 78 36,8%

F Årstagården 22 10,4%

G Stenhagens BoKc 10 4,7%

Respondenter 212

Antal Andel

A 4-7 gånger per vecka 118 55,7%

B 1-3 gånger per vecka 65 30,7%

C 1-3 gånger per månad 23 10,8%

D 1-3 gånger per år 6 2,8%

Respondenter 212

Jag är

Vilken restaurang äter du på?

Hur ofta äter du på restaurangen?
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Antal Andel

A Ja, alltid 96 45,3%

B Oftast 106 50,0%

C Ibland 10 4,7%

D Nej, aldrig 0 0,0%

Respondenter 212

Antal Andel

A Ja, alltid 74 35,2%

B Oftast 116 55,2%

C Ibland 18 8,6%

D Nej, aldrig 2 1,0%

Respondenter 210

Antal Andel

A Jag är mycket nöjd 132 63,5%

B Jag är ganska nöjd 59 28,4%

C Jag är lite nöjd 14 6,7%

D Jag är aldrig nöjd 3 1,4%

Respondenter 208

Tycker du maten är god?

Brukar du hitta någon maträtt du tycker om?

Är du nöjd med salladsbuffén?
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Antal Andel

A Ja, alltid 172 81,5%

B Oftast 33 15,6%

C Ibland 6 2,8%

D Nej, aldrig 0 0,0%

Respondenter 211

Antal Andel

A Jag är mycket nöjd 187 88,2%

B Jag är ganska nöjd 23 10,8%

C Jag är lite nöjd 2 0,9%

D Jag är aldrig nöjd 0 0,0%

Respondenter 212

Antal Andel

A Ja, alltid 166 83,0%

B Oftast 26 13,0%

C Ibland 4 2,0%

D Nej, aldrig 4 2,0%

Respondenter 200

Är du mätt när du lämnar restaurangen?

Hur tycker du restaurangpersonalens bemötande är?

Får du den hjälp du behöver av personalen i restaurangen?
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Antal Andel

A Ja, alltid 164 78,1%

B Oftast 40 19,0%

C Ibland 5 2,4%

D Nej, aldrig 1 0,5%

Respondenter 210

Antal Andel

A Jag är mycket nöjd 107 50,7%

B Jag är ganska nöjd 94 44,5%

C Jag är lite nöjd 8 3,8%

D Jag är inte nöjd 2 0,9%

Respondenter 211

Antal Andel

A Jag är mycket nöjd 145 68,4%

B Jag är ganska nöjd 55 25,9%

C Jag är lite nöjd 8 3,8%

D Jag är inte nöjd 4 1,9%

Respondenter 212

Tycker du det är rent och snyggt i restaurangen?

Tycker du ljudnivån är bra på restaurangen?

Tycker du att framkomligheten är bra på restaurangen?
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Antal Andel

A Mycket väl godkänd 140 66,4%

B Väl godkänd 58 27,5%

C Godkänd 11 5,2%

D Icke godkänd 2 0,9%

Respondenter 211

Vilket betyg ger du restaurangen som helhet?

Förslag på vad vi kan göra bättre:

Mer kokta grönsaker

Lite mera sallad. Bönor, majs tex.

Värva flera kunder, annonsera, plakat i Gottsunda centrum, samarbeta med Gs centrum, informera i kyrkan, Treklangen mfl. Alternativ till
kokt potatis.

Informera för att locka flera kunder.

Gardiner vid fönsterna. Nytt fräscht golv! Bort med golvlister i mitten på golvet. Bonader på väggarna för att dämpa ljud. Skålar med ex
rödbetor etc vid salladsbordet, så man kan ta själv!

När man tar matlåda så ska läsk/dricka och sallad ingå i priset av maten som när man äter i restaurangen.

Stämningen är mycket bättre efter att Anna slutade!

Mera rotmos!

Tack för att polskan försvann!

Variation

Jag är nöjd med restaurangen men städningen av toaletten är inte bra, men det är väl inte personalens ansvar? Men dom kan ju kontakta
den ansvariga.

Kan hitta någon bättre rätter som kan smaka bättre och lite mer mat.

Låt tomglasen ligga på brickorna och flytta den till en tomback i disken.

Fantastisk mat, goda såser, vällagat, riklig salladsbuffé.

Låt flaskan ligga kvar på brickan, bra personal.

Musik

Kaffet ska vara varmt! (tyvärr nästa alltid ljummet)

Mer husmanskost

Lära elever var maten ska stoppas in, och inte vara på golvet

Musik
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Positivt med kaka efteråt!

Ställ fram laktosfri mjölk. Kryddning av maten är perfekt.

Seniorborden är rena.

Salta mindre Rena grönsaker Hygien - röklukt Bättre salladsbord

Salta mindre!

Jag tycker inte om grönsaksröror. Jag vill ha olika grönsaker för sig tex rivna morötter, ärtor, majs, paprika. Om jag vill ha sås till bör det
serveras för sig.

Hygien: Rena arbetskläder, ej röklukt!

Utbildad kock.

Bättre salladsbord.

Sätta tassar på stolarna.

Hygienen kunde vara bättre hos en del av personalen. Se till att ljuset är släkt i matsalen vid arbetsdagens slut.

Kanske lite större salladsbuffe, men dede som är av den gamla stammen är ju inte vana att äta grönsaker. En liten kaka till kaffet vore inte
så dumt.

Det finns en person som har barnbarn med ibland och då använder hon inte skydd på håret. Salladsbordet kunde vara mera rena
grönsaker.

Hygienen

Större lokal!

Ventilationen. Planeringen av "inredningen".

Ljuset - belysningen dålig.

Gröna ärtor kan få förekomma. Hembakat bröd är fint.

Mera gratänger.

Undvika att bara en står i restaurangen.

Utöka restaurangen

Ingenting. Det är så bra det kan bli.

Vegetarisk mat ska vara näringsrik. Den bör innehålla protein (bönor, linser, nötter mm) också. Potatisbullar som huvudrätt är fel, eftersom
man äter potatis varje dag som tillbehör till huvudrätt.

Ljudnivån väl hög!

Ibland är ljudnivån lite väl hög. Dock är det trevligt med pianomusik ibland.

Variationen är bra! Kanske ost till torsdagssoppans bröd.

Lite för låga stolar eller för högt bord.

Byt ut de svarta stolarna.

Mattorna snubbelrisk.

Mer variation på menyn. Tänk på vad pensionärer tycker bäst om och personalen bör ha mer inflytanden på menyn.
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Mer variation av menyn. Personalen borden ha mer inflytande.

Töm förslagslådan oftare.

Fler toaletter.

Kanske ost i samband med buffén?

I det stora hela ett mycket bra matställe tycker jag och min fru.

Mager fisk två gånger i veckan -minst och fet fisk en gång (medelhavskost). Som alternativ (givet) vore bra tex torsk, makrill och ekologisk
lax.

Fler toaletter.

Mera toaletter.

Dragspelsmusik (musik som äldre tycker om) kommer från Tierp Björken Servicehus. Detta var toppen.

Laga oxfilé och apelsinris.

Älskar salladsbuffén.

Motverka fingrandet på brödskivorna - fast det finns nypor. Vissa känner på flera innan de tar 1-2.

Öppet 1 timme längre.

De lösa mattorna farliga, snubbelrisk.

Maten kan vara lite varmare.

Absolut inget- högsta betyg!

Mindre sittgrupper (avskärmning?) Ljudisoleringsskivor -tak? Enkla skyltar -vid diskkorgarna. Jag ser att de som inte kommer så ofta undrar
vilken korg de ska lägga i.

Menyn återkommer för ofta.

Egentligen mycket nöjd med mat och bemötande för det priset.

Kan det bli bättre??

Mera variation på menyn

Dukat julbord, som det var förr. om intresset finns. För vi som äter här. Och vad personalen tycker. Kan vara dagar före julafton.

När det serveras strömming eller stekt sill, bättre panering samt bättre stekt. Ska vara stekyta.

Borde veta i förväg om kökets val.

Fläsket skall vara välstekt.

Grönsakerna kan vara mer kokta när det är gryta.

Grönsakerna är inte kokta. Laga samma vecka samma mat repris. Ni kan variera.

Bättre bagare till pajen. Inte skinkstek och kassler varje söndag. Mer fruktefterrätter.

Vegetariska rätter, flera av dem.

Servett.

Det är bra som det är.

Måltidsservice seniorenkät 2017

PLANSURVEY Sid 7/7Måltidsservice seniorenkät 2017


	Måltidsservice seniorenkät 2017

