Åsele Byaråd – enkät 2010
Förening

..……………………………………………………………..…………………………………………………..

Kontaktperson …………………….…………………………………….………………………………………………………. (namn)
…………………………………………………….……………………………………………………………. (adress)
………….………………………(telefon) ………………..………………………..……………………. (e-post)

Om Ni behöver mer plats att skriva enkätsvaren på – använd GÄRNA baksidorna!
Bredband till alla byar
Hur många fastigheter med året-runt-boende finns i Ert område? ……..……..st
Hur många fastigheter bor folk i ibland? ……………st
Finns fast bredband i Era byar?

Hur många företag finns? ………………..st

Ja, via bredbandskabel

Fungerar bredband via mobiltelefonnätet i Era byar?

Ja, Telia

Ja, via telefonjacket
Ja, ice.net

Nej

Nej
Vet ej

Kommentar:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Marknadsföring av byarna
Vill Ni delta i en gemensam aktivitet för marknadsföring?

Ja

Nej

Vad är viktigast att marknadsföra………………..…………………………………………………………………………………..
Vilken typ av marknadsföring är Ni intresserade av?
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Redovisning av skyltmålning
Antal skyltar som målats …….. st, varav…….st vägvisare, ........st kultur/historiska platser ………st övriga
Bild/bilder bifogas

Ja, i detta brev

Ja, via e-post till Sylvia

Nej

Föreningens kontonr:…………………………………………………………..

Byaportalen
Alla byar måste hjälpa till att ordna annonsörer till Byaportalen för att vi ska slippa ta ut årsavgift.
Vet Ni redan nu någon som är intresserad av att annonsera så skriv namn och telefonnummer här.
……………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
Hittar Ni annonsörer efter enkäten skickats in så ring Percy.

Åsele Byaråd – enkät 2010
Byautvecklingsplaner och annan landsbygdsutvecklingsplanering
Har Er förening någon form av utvecklingsdokument?
Om Ja, vilken typ av dokument

-

Ja

Nej

Byautvecklingsplan från 2007
Byautvecklingsplan från 2008 eller senare
Annat/andra utvecklingsdokument:
……………………………………………………………………….…………..

Frågor till Er som har byautvecklingsplan från 2007
Är denna plan aktuell fortfarande med avseende på konkreta mål och/eller önskemål,
dvs sådant Ni planerat att genomföra eller vill att någon annan ska genomföra?
Ja
Nej, följande har redan genomförts …………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
Nej, följande är inte intressant längre ………………………………………………………………………………………….
Har Ni gjort en SWOT-analys eller annan bedömning av styrkor, svagheter, möjligheter och hot
i Er plan?
Ja
Nej
Om Ja, är den aktuell?
Ja
Nej, följande förändring har skett ……………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….

Frågor till Er som har nyare byautvecklingsplan eller någon annan form av aktuellt/aktuella
landsbygdsutvecklingsdokument
Är Ni intresserade av att delge styrelsen för Åsele Byaråd denna/dessa så att Ert konkreta
utvecklingsarbete kan sammanställas?
Ja, kontakta oss för att få tillgång till dokumentet/dokumenten
Nej

Övriga kommentarer
gällande bya- och landsbygdsutveckling
……………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………....………………….

Brev till Er
Åsele Byaråd vill av ekonomiska och miljömässiga skäl minska utskick via vanlig post.
Går det bra att vi använder e-post vid kontakt med Er?
Ja
Nej

Tack för Er medverkan!

