
Enkät ang. det pågående vägarbetet i Östra Förstadsgatan, Malmö ÖsterCity.
Malmö Kommun, Gatukontoret reparerar just nu ledningsnätet i Östra Förstadsgatan. VA-Syd utför detta arbete.

Många medlemsföretag i ÖsterGruppen har klagat på att man inte blivit informerad i tid. Därför gör vi denna 

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

Adresser o telefonnummer till oss finner Du längst ner.
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Gå in på vår hemsida www.ostercity.se och läs mer om gatuarbetet och om ÖsterGruppen. 
Vi är medlemmar i Malmö Företagsgrupper och i Svensk Handel.

E N K Ä T
2009-04-09

Datum:

Kontakt:

Dir.tel:

E-mail:

Företag:

Adress:

Postadr:

Är medlem Vill bli medlem

1. Upplever Du att Malmö Kommun, Gatukontoret har lämnat relevant information till er 
 i tillräckligt god tid och på ett bra sätt om det planerade arbetet:

  Ja, vi har blivit informerade korrekt  Nej, vi har inte blivit informerade korrekt

   

2. Har Din verksamhet/butik blivit märkbart påverkad av det nu pågående vägarbetet och
 i så fall på vilket sätt ( avseende kunder / försäljning / personal / annat ) :

  Ja, vi har blivit påverkade avsevärt   Nej, vi har inte påverkats negativt av arbetet.

3. Upplever Du att Malmö Kommun, gatukontoret har vidtagit åtgärder i upphandlingen /
 genomförandet av gatuarbetet för att minimera skadorna för de affärsrörelser som berörs:

  Ja, man får arbetet utfört på bästa sätt.  Nej, de skador vi näringsidkare åsamkas har ej beaktats.

4. Önskar du att Malmö Kommun informerar direkt till Din företagsgrupp (e-mail) när gatuarbeten 
 eller liknande har blivit beslutade.

  Ja  Nej  Vet ej

5. Är det viktigt för Dig att beslutade arbeten upphandlas med beaktande av ett snabbt
 genomförande, även om det medför en extra kostnad för kommunen:

  Ja  Nej  Har ingen betydelse

När har ni blivit informerade och på vilket sätt / av vem:

Ja, vi har:

Om inte 
utrymmet

räcker,
fortsätt gärna
på baksidan.

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


