
Røa Vel 
Spørreundersøkelse høsten 2007, Veisperring mot Griniveien 

Webskjema Revidert 22 september 007 

Spørreskjema ifm. Veiordning i enklaven mellom Sørkedalsveien, Lysakerelven og Griniveien 
 
Instruks:  
Fyll kun inn nedenstående skjema hvis du bor i en av veiene i enklaven – se under skjema. 
Send dette som vedlegg til Røa Vel: post@roa-vel.no, all informasjon er obligatorisk. Navn med 
videre vil ikke komme frem i resultatene, men er viktig for å sikre dataene i innsamlingsfasen. 
 
Tittelfelt i e-post: Spørreundersøkelse, gatenavn, gatenr. 
 
 Gi svar fra 1 til 5 

1 = helt uenig 
2 = delvis uenig  
3 = verken enig eller uenig  
4 = delvis enig  
5 = helt enig 

Sperring av gater mot Griniveien medfører stor ulempe for 
meg/oss i det daglige 
 

 

Sperring av gater mot Griniveien er avgjørende for å sikre 
skoleveien i området 
 

 

Sperring av gater mot Griniveien er avgjørende for å sikre et trygt 
nærmiljø for alle 

 

Jeg ønsker at Røa Vel skal jobbe for en ny løsning der inn- og 
utkjøring fra både Griniveien og Sørkedalsveien er mulig for 
beboere (ikke gjennomkjøring) 
 

 

Jeg ville vært villig til å betale for en eventuell bomordning 
 

 

Jeg ønsker at Røa Vel skal jobbe for fortsatt full sperring av gatene 
mot Griniveien, slik ordningen er i dag 
 

 

Jeg ønsker at Røa Vel skal jobbe for en løsning der man bruker 
skilting "Ingen gjennomkjøring" og ikke sperring, slik ordningen i en 
periode har vært tidligere. 
 

 

Andre kommentarer hvis du vil gi oss disse; 
 

 
Bakgrunnsinformasjon om respondenten Svar 

Navn   

Gate  

Gatenr og bokstav  

Medlem i Røa Vel - Ja/Nei  

Antall voksne i husstand  

Antall barn i husstand under 14 år  

Antall barn i husstand over 14 år  

Antall biler i husstanden  

 
Veier som inkluderes i undersøkelsen: 
Nordengveien, Ekraveien,  Bjerkebakken,  Røatoppen, Sørsletta, Gravdalsveien, Røa Terasse, 
Snargangen, Røahellinga, Trettebakken, Linhusveien, Golfstubben, Nordengstubben og 
Ankerveien – vest for golfbanen 

mailto:post@roa-vel.no

