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Digitalisering i Brf Edsbacka – medlemsenkät 
 

Vad innebär digitalisering för oss? Digitalisering i vår förening betyder att vi mer och mer 

övergår från att lagra, ta emot och distribuera information i pappersform till digitala format. 

Syftet är både att effektivisera det administrativa arbetet och att minska miljöpåverkan genom 

att reducera den pappersmängd vi använder. 
 

Styrelsen har bildat en Digitaliseringsgrupp för att gå igenom hur vi kan effektivisera hante-

ringen av föreningsdokument i form av skrivelser, avtal, protokoll etc. Gruppen vill därför 

undersöka medlemmarnas inställning till att ta emot information av olika slag digitalt i stället 

för i pappersform. 
 

Denna enkät ligger till grund för hur vi ska göra framöver. Om resultatet skulle bli att en över-

vägande andel av oss är beredda att gå över till digitala format kommer vi trots det att så länge 

någon fortfarande önskar pappersformat att tillgodose detta behov. Ingen ska behöva känna 

sig utestängd om man inte har dator eller smartphone. 
 

Därför är vi i styrelsen mycket tacksamma om du besvarar denna enkät, och gärna också 

lämnar egna synpunkter. 

 

Information/skrivelser  

via e-post 

Ja Nej Vet 

inte 

Kommentar 

Årsredovisningar 

 

    

Kallelser till stämmor med 

tillhörande dokument 

    

Edsbackabladet 

 

    

Information om ny portkod 

 

    

Tillfällig avstängning av vatten 

och liknande 

    

Inbjudan till städdagar 

 

    

Inbjudan till adventsfika, grill-

kvällar, pubaftnar och liknande 

    

Boendeenkäter 

 

    

 

Observera att dina/era svar på denna enkät inte är bindande på något sätt. Avsikten är att 

styrelsen ska få en bättre uppfattning om medlemmarnas inställning till digitalisering innan 

något beslut tas. Blir utskick via e-post aktuellt kommer du då att få anmäla dig till dem. 
 

Svara gärna via det digitala formuläret på vår webbplats. Du hittar enkäten och instruktioner 

via ”Boendeinformation > Blanketter” i menyn.   www.brfedsbacka.se/boendeinformation/blanketter 

Annars går det lika bra att lämna detta papper i styrelsens brevlåda, vid Kvartersgården. 
 

 

Namn: ________________________________ och _________________________________ 
 

 

Platåvägen nr: _____ Lägenhet nr: _____  (föreningens tresiffriga nummer) 
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