Enkät om intresse för bilpool
Frågan om möjligheten till en bilpool har väckts. Föreningen har därför frågat några
bilpoolsföretag om de är villiga att placera en elbil eller laddhybrid i vårt område.
Bilföretaget hyr i så fall en p-plats av föreningen.
Som medlem i en bilpool får man tillgång till en bil utan att äga den själv. Kostnaden varierar
beroende på hur ofta och långt du tänker köra. Priset för medlemskap kan därför variera från
0 kr till närmare 1000 kr/mån. Var och en som vill vara med tecknar ett medlemskap hos
bilföretaget. Man betalar även en tim- och kilometerkostnad relaterad till det medlemskap
man väljer. Bilpoolen skulle vara öppen både för boende i föreningen och för allmänheten
och vi skulle också få tillgång till poolens övriga bilar. Bokning sker på bilföretagets
webbplats eller app. För mer info om hur bilpool fungerar och närmare prisuppgifter, besök
gärna www.sunfleet.com eller www.bilpoolen.nu.
För att fatta sitt beslut om att placera en bil hos oss behöver bilpoolsföretagen veta hur
intresserade vi är av att utnyttja en sådan bil. Därför ber vi föreningens medlemmar att
besvara dessa frågor. Ringa in de svarsalternativ som bäst motsvarar er uppfattning. För
frågor eller kommentarer kontakta bilpool@brunnsviken.se.

1.  Skulle du/ni använda en bilpoolsbil om den finns i området?

Ja  –  Nej

2.  Om Nej på fråga 1: Skulle du kunna vara intresserad om några år?
3.  Hur har du tillgång till bil idag?

 Ja  –  Nej –  Kanske

Ingen bil  –  Egen bil  –  Med i bilpool  –  Hyr bil ibland

4.  När behöver du/ni utnyttja bilen?
5.  Hur ofta skulle du/ni använda bilen?

6.  Av vilka skäl skulle du utnyttja bilpoolen?

Dagtid  –  Kvällstid  –  Helger
Någon/några tillfällen per vecka
Någon/några tillfällen per månad
Någon/några tillfällen per år
För ekonomin  –  För miljön  –  Annat

Lämna blanketten - endast en svarsblankett per hushåll - i föreningens brevlåda på BA 49
eller till brevlåda BA 161 senast 31 oktober.
Med vänlig hälsning
Styrelsen

