
Resultat från utvärderingen som gjordes i samband med cykelpassets avslutning. 

Hur fick du 

information om 

cykelpasset? 

Hur har du upplevt 

svårighetsgraden? 

Vad tycker du om 

formatet med foto-

orientering? 

Vad tycker du om 

kartkvaliteten? 

Är priset 

100kr  rimligt 

Tycker du att 

cykelpasset ska 

återkomma 2022? 

Anslagstavlor 6st 

Sociala medier 6st 

Reportage i JP 8st 

Annat 8st (mun till 

mun)  

Medel 21st 

Svår 2st 

Bra 22st 

Dåligt 1st 

Bra 19st 

Medel 3st 

Dålig 1st 

Kommentarer: skala 

saknades, mycket stora 

vägar som ej fanns med på 

karta Mullsjö S 

Ja 23st Ja 20st 

Nej 1st 

Annat önskemål 3st 

Bara vartannat år.  

Varva vanligt 

naturpass med 

cykelpass. 

Vanligt naturpass 

alt. båda.  

 

Förslag på förbättringar/förändringar eller andra åsikter du vill framföra.  

Uppdatera kartan. Angivelse. 

Kombinationen vanlig trimorientering med foto i byn.  

Att komma igång tidigare innan allt sly växt upp.  



Kort på fasta saker, hus, stora stenar ej älgtorn och små stenar.  

Annonsera på arbetsplatser, anslagstavlor, kommunens hemsida.  

Säkerställa att alla anmälda får info om eventuella ändrade tider för prisutdelningen.  

Det var ett stort område som man skulle cykla runt. Svårt att planera in alla stora långa områden att cykla runt! Kul aktivitet att göra tillsammans! 

Skala på kartan. Tack för ett bra pass.  

Prata med markägare. Tänk på växtligheten. Se till att målet är mitt i ringen. Släpp ut passet tidigare.  

Tackar för trevliga rundor.  

Naturen ändrar sig vår, sommar väldig stor skillnad.  

Mer bilder på hus.  

Lägg inte någon kontroll i tjur/kohage. Kontrollen bör vara synlig från väg eller stig man åker fram på. Annonsera på vanliga anslagstavlor typ vid ICA.  

Kolla så att bilderna är överensstämmande på sommaren med, samt att bilden är tagen inom cirkeln. Annars toppenbra! 

Tänka på att fotot ska synas även när det är blad, hallonsnår mm. Prata med markägare eller andra berörda. Men i det stora hela bra fixat!!! TACK 

(Totalt 23st enkäter.) 

 

 


