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Þjonustukönnun - Spurningalisti sem sendur var vegna allra þéttbýlisstaða 
sem teknir voru fyrir í könuninni.  

Þjónustuyfirlit fyrir (nafn á stað)  

Unnið af:   

Verslun og þjónusta 
1. Er dagvöruverslun á staðnum? Ef ekki, hvar er næsta dagvöruverslun?  

Svar:   
2. Er stórmarkaður á staðnum? Ef ekki, hvar er næsti stórmarkaður ? 

Svar:    
3. Er lágvöruverslun á staðnum? Ef ekki, hvar er næsta lágvöruverðsverslun? 

Svar:  
4. Er vínbúð á staðnum? Ef ekki, hvar er næsta vínbúð? 

Svar:  
5. Er bakarí á staðnum? Ef ekki, hvar er næsta bakarí?  

Svar: 
6. Er veitingahús á staðnum? Ef ekki, hvar er næsta veitingahús? 

Svar: 
7. Er hágreiðslustofa á staðnum? Ef ekki, hvar er næsta hárgreiðslustofa? 

Svar: 
8. Er bókhaldsstofa á staðnum? Ef ekki, hvar er næsta bókhaldsþjónusta? 

Svar: 
9. Er tölvuþjónusta á staðnum? Ef ekki, hvar er næsta tölvuþjónusta? 

Svar:     

Opinber þjónusta 
10. Er lögregluþjónn að jafnaði á vakt á staðnum? Ef ekki, hver er næsti staður með 

lögregluþjón á vakt? 
Svar:            

11. Er heilsugæsla á staðnum? Ef ekki, hvert sækja íbúar heilsugæslu? 
Svar:   

12. Er dvalarrými fyrir aldraða á staðnum? Ef ekki, hvert sækja aldraðir dvalarrými? 
Svar:  

13. Er starfandi læknir á staðnum? Ef ekki, hvert sækja íbúar læknisþjónustu?  
Svar:   

14. Er starfandi tannlæknir á staðnum? Ef ekki, hvert sækja íbúar tannlæknisþjónustu? 
Svar:   
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Húsnæði: 
15. Hversu mikið framboð er á íbúðahúsnæði til sölu á staðnum?  

Mikið/Nokkuð/Lítið/Ekkert 
Svar: 

16. Hversu mikið framboð á íbúðahúsnæði til leigu á staðnum? 
Mikið/Nokkuð/Lítið/Ekkert 
Svar:  

17. Hvaða orkugjafi er notaður til upphitunar húsnæðis á staðnum? 
Svar:      

Þjónusta iðnaðarmanna: 
18. Er vélsmiðja á staðnum? Ef ekki, hvar er næsta vélsmiðja? 

Svar:  
19. Er  trésmiðja á staðnum? Ef ekki, hver er næsta trésmiðja?  

Svar: 
20. Er rafvirki á staðnum? Ef ekki, hvar er næsta rafvirkjaþjónusta? 

Svar: 
21. Er pípulagningarmaður á staðnum? Ef ekki, hvar er næsta pípulagningarþjónusta? 

Svar: 
22. Er múrari á staðnum? Ef, ekki, hvar er næsti múrari? 

Svar: 
23. Er bifreiðaverkstæði á staðnum? Ef ekki, hvar er næsta verkstæði? 

Svar:  

Menntun, íþróttir, menning: 
24. Er leikskóli á staðnum? Ef ekki, hvert sækja íbúar leikskólaþjónustu? 

Svar:    
25. Er grunnskóli frá 1.-10.bekk á staðnum? Ef ekki, hvert sækja grunnskólabörn skóla? 

Tilgreinið hvaða bekki börn þurfa að sækja annað, ef við á.  
Svar: 

26. Er tónlistarskóli á staðnum? Ef ekki, hvert sækja tónlistarnemendur tónlistarkennslu? 
Svar: 

27. Er fjarnámsver á staðnum? Hvað sækja margir þjónustu versins á vorönn 2011? 
Svar: 

28. Er íþróttahús á staðnum? Ef ekki, hvert sækja íbúar íþróttahús? 
Svar: 

29. Er sundlaug á staðnum? Ef ekki, hvert sækja íbúar til að komast í sund? 
Svar: 

30. Eru skipulagðar íþróttaæfingar fyrir börn og ungmenni á staðnum? Ef svo er hvaða 
æfingar? Ef ekki, sækja þau þá æfingar annað og þá hvert? 
Svar:      
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31. Er skipulagt tómstundastarf fyrir börn og ungmenni á staðnum? Ef svo er, 
hverskonar? Ef ekki sækja þau þá slíkt tómstundastarf annað og þá hvert? 
Svar:  

32. Er Vinnuskóli (unglingavinna) fyrir börn á grunnskólaaldri á staðnum? 
Svar: 

33. Er skipulagt félagsstarf fyrir eldri borgara á staðnum? Ef ekki, sækja þeir þá slíkt 
félagsstarf annað og þá hvert? 
Svar: 

34. Er bóksafn á staðnum? Ef ekki, hvert sækja íbúar bókasafnsþjónustu? 
Svar: 

35. Er leikfélag starfandi á staðnum? 
Svar:        

36. Er kór/kórar starfandi á staðnum, aðrir en kirkjukórar? 
Svar:     

37. Er kvikmyndahús á staðnum?  
Svar: 

38. Er samkomuhús á staðnum? 
Svar: 

39. Eru aðfengnir menningarviðburðir algengir á staðnum? Mjög/Nokkuð/Lítið/Ekki 
Svar:              


