
Enkätundersökning gällandes vilka förmåner som är viktiga för dig som medlem i Barkarby – Skälby 
Villaägareförening. Samt hur tror du vi kan få locka fler medlemmar till vår förening? 

Hur bra stämmer följande påståenden och frågor in på dig/er (en enkät per hushåll). 
 
1. Jag är väl medveten om att jag som medlem i Villaägareföreningen kan ta del av mängder av rabatter och 
förmåner (t.ex. hyra av släpvagn, rabatt på Stena Line) . 
  Stämmer   
  Stämmer inte  
 
2. Om du kryssat att du är medveten om dina förmåner och rabatter, hur ofta utnyttjar du dessa? 
  Varje gång jag handlar   
  Någon gång i månaden   
  Någon gång per år   
  Mer sällan  
 
3. Du som nyligen blivit informerad om dessa rabatter/förmåner, kommer du börja att försöka utnyttja 
dessa?  Ja  Nej  
 
4. Vilket av följande sätt anser du är det bästa att få del av förmåner och rabatter? 
A. Som ett rabatthäfte hem i brevlådan  
B. Som rabattkod, vilket man erhåller på Villaägareföreningens hemsida  
C. Annat , ge förslag…………………………………………………………………………………. 
 
 
5. En villaägareförening i Småland har skapat en maskinpool tillsammans med OK/Q8 (dvs. de har köpt in 
dyr utrustning t.ex. jordfräs, vilket man som medlem i Villaägareföreningen kan hyra för en billigare 
penning).  
 

Skulle ett liknande upplägg med något företag i vår närhet vara attraktivt för dig som medlem i Barkarby-
Skälby Villaägareförening?  T.ex. att vi försöker få rabatt på maskinuthyrning hos t.ex. Hyreshuset eller 
Bauhaus.      
 Ja  Nej    Om nej, varför är det inte intressant?    
   Jag kommer inte behöva hyra något de närmaste fem åren   
   Jag betalar för att någon gör jobbet åt mig  
   Annat  
 
6. Hur bra tror du följande försäljningsargument fungerar för att locka nya medlemmar? 
A. Som medlem har du tillgång till flertalet rabatter och förmåner (t.ex.  hemelektronik & vitvaror). 
         Mycket bra   Bra   Inte så bra    Dåligt  
B. Som medlem kommer du få tillgång  till exklusiva  politiska diskussioner inför nästa val 2014 
          Mycket bra   Bra   Inte så bra    Dåligt  
C. Eget förslag. Det  här tror jag lockar medlemmar:………………………………………………………………………… 
 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Tack för din medverkan! 

Vårmöte 30/5-2013  
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