
1. Har antalet kunder minskat under vägarbetsperioden (jämfört med samma period år 2008) 
 
   Ja, till oss kom bara ca: .......... %  kunder jämfört med samma tid 2008 ! Nej

2. Har Din försäljning minskat under vägarbetsperioden (jämfört med samma period år 2008)
 
   Ja, vår omsättning var bara ca: .......... % jämfört med samma tid 2008 ! Nej

3. Har du drabbats av lagerkostnader på osålda varor eller okuranta inköp ?
 
   Ja, vi har förlorat ca: ................. kr i inkurans jämfört med förra året ! Nej

4. Önskar du ett samarbete med Östergruppen gentemot Malmö kommun i detta fall ?
 
   Ja    Nej

5. Önskar du att väcka åtal mot Malmö kommun genom domstol ?
 
   Ja    Nej

6. Önskar du att kräva skadestånd av Malmö kommun utan att väcka åtal ?
 
   Ja    Nej

7. Kan du styrka Dina skadeståndsanspråk genom din affärsredovisning (2009/2008/2007,...)
 
   Ja  Vet ej  Nej

8. Önskar du att vi informerar pressen om våra krav ?
 
   Ja  Nej

Enkät ang. det avslutade vägarbetet i Östra Förstadsgatan, Malmö ÖsterCity.
Malmö Kommun, Gatukontoret har reparerat ledningsnätet i Östra Förstadsgatan. VA-Syd har utfört arbetet.

Många medlemsföretag i ÖsterGruppen har klagat på det långa avbrottet 25/3 – 7/9. Därför gör vi denna 

uppföljning hos berörda näringsidkare. Vi är tacksamma om Du fyller i enkäten och lämnar / skickar den till oss. 
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Datum:

Kontakt:

Dir.tel:

E-mail:

Företag:

Adress:

Postadr:

Är medlem nr ................ Vill bli medlem

Vill du 
berätta mer,

fortsätt gärna
på baksidan.

Uppgifterna behandlas konfidentiellt inom ÖsterGruppens styrelse och lämnas inte vidare.  Tack för Din medverkan !

Är Du betalande medlem 2009 räcker det med datum, företagsnamn o kontaktnamn (uppgiftslämnare), om
övriga uppgifter ej är ändrade. Ditt medlemsnummer finns på fakturan (krävs för att logga in på medlems-arean).


