Abborrkrokens Villaägareförening

ENKÄTUNDERSÖKNING – SAMMANFATTNING
Vi har nu genomfört enkätundersökning och vi får tacka alla er som tog er tid att svara. Vi inom
Styrelsen kommer självklart ta med oss resultatet i samarbetet med Anna & Tore. Vi kommer ej att
delge de inkomna idéerna och tankarna till de öppna frågorna. Önskar dock tacka alla er som tog er
tid att ge oss ytterligare återkoppling kring Krogen, Grillplatsen och till Styrelsen. Tack.
En kort sammanfattning:
•
•
•

•
•
•

Vi fick 144 svar av 184 dvs ca 78%
Sidan 3 visar hur ofta de 144 har besökt Krogen. Det är självklart glädjande att över 1/3 har
besökt krogen 3 gånger eller fler under säsongen -17. Dock tråkigt att nästan 1/3 inte har
besökt Krogen överhuvudtaget.
Sidan 4 ger en bra överblick över de svar vi erhåll. Några kommentarer:
o Nästan 20% hade ingen åsikt på samtliga frågor.
o För samtliga frågor utom ”Aktuell matsedel” så var 50 – 70% nöjda eller mycket
nöjda.
o För samtliga frågor utom ”Aktuell matsedel” så var 8 - 20% mindre eller inte alls
nöjda.
o Avseende ”Aktuell Matsedel” så hade 25% ingen åsikt, ca 37% var nöjda eller mycket
nöjda och ca 38% var inte alls nöjde el mindre nöjda med menyn.
Ovan resultatet återspeglas även i frågan på sidan 5 ”Vilka förändringar” som bör
genomföras. Där ser vi att Meny och till viss del Lokaler och Sittplatser sticker ut.
Sidan 6 visare fördelning av intresset kring en grillplats i Ladängen.
Sidan 7 visare hur svaren fördelar sig kring ett antal nyckelområden.

Resultatet av enkäten visar att vi har fortsatt stöd för att fortsätta med Anna & Tore. Vissa
förändringar anses måste genomföras och om vi uppnår dessa så hoppas vi se att antal besökare till
Krogen ökar. Vi kommer att efter respektive säsong återkomma med denna typ av enkät kring
Krogen och förhoppningsvis se ett ökande antal nöjda besökare.
Vi i Styrelsen tar självklart även till oss av de kommentarer som inkommit. Vi får säkert tillfälle att
återkomma till dessa.
Soliga hälsningar,
Styrelsen

