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Sammanfattning
Enkättyp:
Antal frågor:
Respondenter:
Antal svar:
Startdatum:
Slutdatum:
Skapad av:

Riktad
32 st.
1975 st.
658 st. (33.32%)
2018-02-07
2018-04-30
Christina Mithander

Introduktion till enkäten
Enkät för att få en överblick av vad våra destinatärer har för önskemål.
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Fråga 1
Vilken åldersgrupp tillhör du?

Svarsalternativ

Antal svar

-30 år

19 st.

30-40 år

107 st.

40-50 år

199 st.

50-60 år

244 st.

60-

89 st.

år
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Fråga 2
Hur länge har du varit anställd inom destinatärskretsen?

Svarsalternativ

Antal svar

-3 år

35 st.

3-6 år

45 st.

6-10 år

49 st.

10- år

529 st.
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Fråga 3
Har du någon gång nyttjat våra stugor/lägenheter?

Svarsalternativ

Antal svar

Ja

589 st.

Nej, utbudet passar inte
mig.

1 st.

Nej, kände inte till
Billerud Fritids utbud.

5 st.

Nej, har försökt men ej
fått tilldelning.

9 st.

Nej, har inte varit aktuellt 54 st.
för mig.
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Fråga 4
Har du någon gång nyttjat våra hotellrabatter/hotellrum?

Svarsalternativ

Antal svar

Ja

496 st.

Nej, kände inte till
Billerud Fritids utbud.

26 st.

Nej, utbudet passar inte
mig.

6 st.

Nej, har försökt men ej
fått tilldelning.

14 st.

Nej, har inte varit aktuellt 113 st.
för mig.

6 / 83

Fråga 5
Hur många bäddar är du normalt i behov av när du ansöker om vistelse i
våra objekt?

Svarsalternativ

Antal svar

-4

293 st.

4-6

295 st.

6-8

63 st.

8-

6 st.
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Fråga 6
Känner du till att vissa av våra objekt är tillgängliga året runt och kan
bokas med valfria datum under lågsäsong?

Svarsalternativ

Antal svar

Ja

602 st.

Nej

55 st.
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Fråga 7
Är vårt utbud av stugor och lägenheter attraktivt för dig?

Svarsalternativ

Antal svar

Ja

620 st.

Nej

34 st.
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Fråga 8
Tycker du att standarden på våra objekt är tillfredställande?

Svarsalternativ

Antal svar

Ja

572 st.

Nej

11 st.

Ingen åsikt

70 st.
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Fråga 9
Vilken utrustning i stugan/lägenheten utöver vårt basutbud är viktigt för dig
att det finns tillgång till när du hyr våra objekt?
Basutbud är Ugn/Spis, Micro, Kyl/Frys och TV

Svarsalternativ

Antal svar

-Wifi

459 st.

-Brett TV-utbud

81 st.

-Tvättmaskin/torktumlare

215 st.

-Diskmaskin

354 st.

-Torkskåp

142 st.
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Fråga 10
Vilken typ av boende vill du helst ha under din semestervistelse i Sverige?

Svarsalternativ

Antal svar

Stuga

572 st.

Lägenhet

36 st.

Hotell

43 st.
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Fråga 11
Vilken typ av boende vill du helst ha under din helgvistelse i Sverige?

Svarsalternativ

Antal svar

Stuga

184 st.

Lägenhet

83 st.

Hotell

386 st.
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Fråga 12
Vilka platser är viktigast för dig där vi har våra objekt under
sommarperioden?
Välj max 3 områden.

Svarsalternativ

Antal svar

Bohuslän

548 st.

Värmland

119 st.

Öland

252 st.

Dalarna

85 st.

Stockholm

250 st.

Göteborg

212 st.

Ullared

26 st.

Spanien

292 st.
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Fråga 13
Vilka platser är viktigast för dig där vi har våra objekt under
vinterperioden?
Välj max 3 områden.

Svarsalternativ

Antal svar

Kärr

65 st.

Strömstad

39 st.

Branäs

338 st.

Transtrand

226 st.

Lesjön

127 st.

Stockholm

269 st.

Göteborg

205 st.

Ullared

31 st.

Spanien

272 st.
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Fråga 14
När du hyr objekt i Sverige, hur långt är du beredd att åka för en vecka?

Svarsalternativ

Antal svar

-15 mil

5 st.

15-30 mil

219 st.

30-40 mil

205 st.

40-50 mil

86 st.

50-

135 st.
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Fråga 15
Är det viktigt för dig att det finns möjlighet att ta sig till objektet med
kollektiva färdmedel?

Svarsalternativ

Antal svar

Ja

62 st.

Nej

591 st.
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Fråga 16
Om du fick byta plats på en av våra sommarstugor i Sverige, var skulle du
förlägga den?
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Svarsalternativ

Antal svar

1 Norrland

81 st.

2 Ö:a Svealand

55 st.

3 V:a Svealand

31 st.

4 Ö:a Götaland

64 st.

5 V:a Götaland

90 st.

6 S:a Götaland
(Skåne/Blekinge)

183 st.

Ingen åsikt

146 st.
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Fråga 17
I vilken miljö skulle du helst se att vi placerar ett nytt sommarboende?

Svarsalternativ

Antal svar

Havsnära

390 st.

Sjönära

125 st.

Stad

29 st.

Skogsmiljö

11 st.

Fjällnära

91 st.
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Fråga 18
Vad vill du gärna ha nära tillgång till vid en semestervistelse i Sverige?

Svarsalternativ

Antal svar

Sol & bad

525 st.

Shopping

172 st.

Golf

68 st.

Kultur

121 st.

Fiske

188 st.

Vandring

215 st.

Temaparker

94 st.

Annat

55 st.
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Fråga 19
Om du fick byta plats på en av våra fjällstugor var skulle du placera den?

Svarsalternativ

Antal svar

Sälen, högfjällsområdet

140 st.

Åre/Duved

37 st.

Härjedalen

35 st.

Trysil

115 st.

Branäs

42 st.

Idre

53 st.

Annat

12 st.

Ingen åsikt

212 st.
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Fråga 20
Vår lägenhet i Spanien har blivit en succé, vill du att vi utökar med fler
objekt kring området Malaga/Fuengirola?

Svarsalternativ

Antal svar

Ja

370 st.

Nej

82 st.

Ingen åsikt

193 st.
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Fråga 21
I vilket land i Europa skulle du vilja se att vi hade ytterligare objekt?
Ange max 3

Svarsalternativ

Antal svar

Portugal

153 st.

Grekland

234 st.

Spanien

78 st.

Italien

270 st.

Frankrike

108 st.

Danmark

122 st.

Tyskland

58 st.

Österrike

125 st.

Kroatien

218 st.

Annat

43 st.
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Fråga 22
Vad föredrar du på din utlandssemester?
Välj max 3 alternativ

Svarsalternativ

Antal svar

Sol & bad

569 st.

Shopping

235 st.

Golf

53 st.

Kultur

257 st.

Vandring

189 st.

Annat

109 st.
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Fråga 23
I vår förra enkät var det många som önskade boende i en storstad inom
Europa, är det något som skulle locka dig idag och isåfall vart?

- Ja, Barceloa, Paris, Rom, Budapest
- Ja! London eller Paris
- Paris
- London
- Inte intressant.
- Nej
- Nej
- Ja London, Paris & Berlin
- ja LONDON
- London
- Paris
- London
- London,Baecelona
- London skulle locka mej.
- London vore trevligt.
- Barcelona
- 1 London 2 London 3 London :) finns alltid något för alla, bra
flygförbindelser
- Ja det tycker jag skulle vara ett bra alternativ. Typ Berlin eller liknande
storstad där det finns mycket kultur och levande stad
- barcelona city
- London, Prag Wiena, skiulle vara trevligt.
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- T.ex. London, Paris, Munchen, Manchester, Liverpool nära nån
fotbollsarena
- Barcelona
- Barcelona
- Rom kanske...?
- Prag Budapest Krakow
- Budapest
Lissabon
- Möjligtvis Prag
- rom
- Ja, Salzburg
- Paris, London, Prag, Barcelona
- Barcelona, Prag, London, Paris, Nice
- Ja
Barcelona, Rom, London
- Vet ej
- Absolut.
Vilken spelar egentligen ingen större roll.
- Ingen åsikt
- Nej jag är inte så intresserad, möjligtvis om det fanns något i
Köpenhamn så att man enkelt kan åka över en helg.
- vet ej
- Ja. Barcelona, Köpenhamn, Lissabon, London.
- Edinburgh
- nej
- Rom, Paris, london
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- Paris eller Rom
- London
-?
- Nej
- paris
- London
- Självklart är det lockande. Gärna i Rom, London eller Berlin
- Nej.
- Kanske. Paris, Prag, London eller Dublin skulle vara intressanta.
- Ja, London eller Paris.
- Ja, i någon storstad. London, Paris eller Rom
- London
- Köpenhamn, London, Munchen, Hamburg, Barcelona, Palma, Bari,
Milano
- Ja ingen speciell
- Paris
- Prag
- Ja, Paris
- Det skulle verkligen locka. Prag eller Berlin kanske.
- Nederländerna, Holland, är fint bad, storstad, god mat och nära att åka
till.
- Nej
- Barcelona
- Rom
-?
- Paris, Budapest, Rom

29 / 83

- Edinburgh, Köpenhamn, barcelona
- Munchen
- nej
- Prag, Wien, Rom
- Ja. De flesta av Europas huvudstäder är intressanta.
- Ja, London, Prag , Paris
- Köpenhamn Malmö
- Nej
- London
- Italien, Toscana
- vet ej stannar i Sverige
- Rom
- Ja! Dubrovnik, Rom, Barcelona
- Paris, Barcelona, Lissabon, London
- Jepp, Prag, Barcelona eller varför inte i Krakow
- Paris & London
- Prag
- Paris och London
- Göteborg
- nej
- Paris är ju underbart.
- Prag eller Warszawa
- nej
- Rom
- Berlin
- Ja, gärna London eller Dublin
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- Prag Berlin
- London Och Rom
- dubrovnik
-.
- Anser att hotellrabatten fungerar bra i Europas olika storstäder.
Eventuellt kan kanske en lägenhet i någon spansk storstad vara
intressant.
- Ja, möjlighet till en förlängd weekend i en storstad, exv Barcelona
- Barcelona, Venedig,
- Prag, Budapest mm
- Nej
- Rom
- Gärna via hotellcheckar.
- Wien, Prag, Rom
- Nej
- Prag
- Nej
- En stad med bra flygförbindelser (lågprisflyg)
Prag
Barcelona
London
- paris,barcelona
- nej
- Paris London
- Vet ej.
- Absolut skulle det locka. Prag eller Barcelona
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- Nej
- Ja, i Paris, London, Madrid och Rom.
- Ja, Prag
- vet inte
- ja, London och Paris
- Ja, Rom Barcelona eller Paris
- Paris, Lissabon, Madrid, Florens etc
- Inte intresserad
- Ja, Rom
- Nej!
- london
- London eller Barcelona vore bra resmål.
- Budapest, Barcelona, Rom, Aten
- Paris
- Ja! Paris, London, Barcelona, Rom t ex
- ja Budapest
- Prag. Barcelona
- Nej
- London, Barcelona, Rom
- London
- Jag skulle tänka mig Prag som har både kultur och annat i närhtenen
- Budapest
- ingen åsikt
- Ja Wien
- Köpenhamn
- Vet ej
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- Nej
- London och boende för minst 5 personer. Bästa läget är enligt mig
området kring Paddington station / Bayswater. Dit är det superenkelt
att ta sig från Heathrow med snabbtåg och det finns massor med
boenden både lägenheter, hotell och B&B.
- Oslo
- London
- Prag, London, Barcelona
- Nej ni hade med det.
- Nej
- Köpenhamn
- Paris.....
- Ja, alla huvudstäder i Europa är intressanta.
- Nej, jag skulle aldrig utnyttja detta. Dessutom känns det som
prisbilden skulle bli för hög jämfört med vad som går att hitta lokalt
eller genom AirBnB.
- Ja, London
- Nej.
- ROM
- Budapest
- London, Paris
- Ja, London & Edinburgh (Skottland).
- Barcelona
- London
- Kan ta lite kortare weekend turer typ London, Barcelona osv.
- Barcelona
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- nej
- Barcelona
- Köpenhamn
Lissabon
Prag
Barcelona
Innsbruck
- JA! London, Rom
- Ja det skulle väl vara trevligt. Jag skulle kunna tänka mig de flesta
huvudstäder runt medelhavet.
- Nej
- Rom, Paris, Prag
- Barcelona
- Ja
- vet ej
-?
- Barcelona
- Rom.
- Prag
- Berlin
- London!!
- Prag
- Prag
- Ja.Inget speciellt ställe, kanske med olika resmål i någon slags
rotering/cirkulation, så att det blir lite nya erfarenheter.
- Paris, London, Barcelona...
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- Prag!
- Som småbarnsförälder föredrar jag stugor eller mindre orter med
mycket aktiviteter.
Men OM det ska va storstad så gärna nära temaparker som
Disneyland etc. Paris!
- Paris
- ja varför inte. har ingen särskild preferens dock
- London, finns allt.
- Östeuropa`s storstäder.
- Skulle väl vara trevligt men är ingen prio för mig. Brukar hitta bra
billiga boenden ändå i storstäder. tycker det är trevligare med stugor
och lägenheter i fjällen och vid öst eller västkusten
- Prag
- Prag
- Paris
- Ja, London, Paris eller Rom.
- London, Paris Rom , Budapest
- Ja, Rom.
- Lissabon
- Nej
- Nej
- Spelar mindre roll, viktigt med enkla kommunikationer, d.v.s. nära
flygplats på destinationen. Flyg till Malaga och pendeltåg till
Fuengirola är ett bra exempel på när det funkar!
- Rom
- Ja - Berlin, Barcelona, Rom, London, Wien, Prag, Warzawa etc.
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- Paris
- Edinburgh.mycket golfbanor runt Edinburgh.finns även
whiskydistillerier samt massor med kultur och möjlighet till vandring.
- vet ej
- Vilken storstad som helst, typ London, Paris Rom Prag etc
- Barcelona
- Nej
- Variera mellan storstäderna typ vart 5e år
- Ja, Berlin eller Prag eller London typ.
- Nej.
- Ja, Prag
- Köpenhamn
- Köpenhamn
- London
- Paris
- Ja. London, Paris, Rom mfl
- Italien och London.
- Ja absolut! London är det självklara valet!
- ja det skulle absolut locka, jag skulle föredra London med sitt breda
utbud av shopping, musikaler mm, plus att allt är på engelska.
Mamma mia på tyska är inte riktigt lika kul.
- Edinburgh/Glasgow
- Ja, gärna! Paris, London, Rom eller egentligen vilken storstad som
helst!
- Ja men platsen mindre viktig, London kanske
- london paris
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- Jo, Paris, berlin
- München
Prag
- London, Rom
- Paris eller Nice
- Lissabon
- Nej egentligen inte. Tycker att våra städer Stockholm och Göteborg
är de som jag kan tänka mig, kanske också Oslo.
- Ja, någon stad med närhet till natur.
- Prag. Lissabon. Warsava
- Ja absolut. London
- nej
- Egentligen inte men fanns möjligheten att åka till London tillbta pris
så skulle detta locka.
- Paris
- London just för att det är nära och har stort utbud av allt.
- Prag
- London
- london
- London
- nej
- London
- Rom, Barcelona
- Prag, Wien, Rom, Madrid
- Prag
Budapest
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Berlin
- Nej
- ja, london
- Berlin, Bryssel, Barcelona, Rom, Köpenhamn
- Eventuellt. Prag, Paris, Berlin eller kanske London. Eller
hotelrabatt för misstänker att det kan vara svårt/dyrt att få till ett
centralt alternativ och när jag åker till en storstad så är det viktigaste
för mig att boendet är centralt och att platsen där det ligger känns
trygg. (Inga långa promenader från tex tunnelbana utan att man
kommer ut direkt i folkvimlet)
- Köpenhamn
- Köpenhamn och Oslo.
Enkelt att ta sig dit med tåg :)
- Ja men ingen åsikt vad gäller plats.
- Rom, Istanbul och Prag
- Barcelona alt Nice (då får man med möjligheten till sol/bad också)
- neapel
- Tex Paris, Berlin, Prag, Köpenhamn
- Paris London
- Prag
- Det är absolut intressant, tex. Palma de Mallorca, Lissabon eller
Nice/annan stad utmed Franska rivieran
- Berlin för att man kan ta sig dit med tåg om man vill. Barcelona för
att det är en härlig stad och ligger närmare än Fuengirola.
- Hamburg
- Paris
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- någon större stad i skottland.
- Ingen åsikt
- Nej
- London, Paris, Barcelona eller Rom.
- Nej
- Eventuellt lockande, men man kanske inte vill åka tillbaka till
samma storstad flera gånger. Det ska vara någon stad dit det är lätt
att ta sig. Kanske Tallin/Riga/Prag/Florens.
- paris
- wien
- Gärna någon storstad, tex Palma, Nice, Paris, Florens, Rom mm.
Det bör finnas ett bra utbud av tex stränder/bad, shopping,
resturanger, kultur och framförallt relativt nära flygplats.
- Köpenhamn
- Ja det är en bra idé. Berlin är en stad som har något för alla...
- Nej det lockar inte med fler lägenheter uttanför sveriges gränser.
- London, Vienn, Barcelona, Paris
- Amsterdam, London, Prag, Paris, München
- Prag , warzawa, Paris
- prag
- London
- nej
- Paris London
- Ja, Paris eller London
- Berlin
- Nej
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- nej
- Ja. Barcelona, London
- Javisst. Storstaden erbjuder ju som bekant mycket. Och för egen
del är jag väldigt kulturintresserad och då är städerna passande.
Paris vore ju drömmen. Eller Berlin. Eller Amsterdam!
- någon Italiensk stad
- Prag,London och Köpenhamn
- Rom, Paris eller barcelona
- london
- London
- London, Paris, Berlin, Rom. Huvudstäderna primärt
- Nej
- Paris, Italien
- nej
- Gärna, krakow, München, köpenhamn
- Prag, London, Paris, Lissabon
- Barcelona, Paris
- London eller Paris
- Inte något speciellt ställe.
- österike
- Berlin
- Rom, London eller Paris
- Nej
- Prag,Budapest,Wien,London,Lissabon,Paris.
- wien
- London
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- Paris
- London, Paris och Rom
- London och Paris, Wien
- Nej! Storstad inte viktigt.
- London
- Paris eller London har bra förbindelser
- Venedig
- London
- Italien
- Prag
- Rom
- Ja det skulle det och Lissabon vore trevligt
- Nej
- London
- Barcelona
- Nej
- Ja, det verkar lockande
- Absolut!
Hela Eusopa är intrassant från min horisont!
- Ja London
- skåne
- Paris eller Rom
- London
- Skottland, någon stad med närhet och tillgång till golfbanor vore
ju helt lysande
- Ja, Budapest, Barcelona, Prag
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- London . oslo . bergen
- London
- Ja absolut
Wien
- Paris
- Berlin, Rom eller London vore toppen
- London. Berlin
- Berlin, Paris, Amsterdam.
- London
- London, Paris, Berlin
- Köpenhamn
- Ja, gärna storstäder i Europa. Södra Tyskland är fint. Barcelona
är en klar favorit!
- Ja, Rom, London, Prag
- Budapest,prag,berlin,warzava
- London
- Barcelona, Paris
- Barcelona
- Japp Prag, London
- Paris
- Paris
- Prag, Rom, Madrid, Berlin
- London
- London
- london
- Paris London Barcelona
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Bratislava
- Paris, Rom.
- London
- Berlin, London, Budapest, Prag tex - många olika städer lockar.
Ett bra boende och hyfsat bra förbindelser med flyg/tåg om man
bara ska vara där en förlängd helg.
- nej
- London eller Rom
- Tyskland typ
- Ja det skulle locka mig. Egentligen vilken större stad som helst i
Europa hade lockat.
- Prag
Nice
Någon stad i Tyskland
- Ja, Prag eller Barcelona
- Absolut. London, Paris, Madrid, Rom, Prag, Aten... ja ngn av
huvudstäderna.
- Paris, Rom, Barcelona, Amsterdam.
- Paris , London eller Rom
- Paris eller London
- prag
- Ja, helst Rom eller någon annan stad i Italien.
- Kanske Barcelona eller London
- Wien
- Vore trevligt med omväxling, ny varje säsong, gärna koppling till
om det är bra flygförbindelser från Karlstad.
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Paris, Wien, Prag, Rom, Barcelona, London, Dublin, Nice,
Venedig är några förslag
- Paris
- Ja
Venedig,London,Paris
- Ja, London
- ingen åsikt
- Berlin,Wien
- London
- Berlin,Budapest,Prag,Wien
- London
- Variation år från år.
- Ja, tex London, Prag, Budapest, Paris.
- Vet ej
- Prag, Barcelona, London, Paris, Amstedam
- London
- Finland
- Göteborg
- London
- NEJ
- Nja. Det finns idag bra möjligheter att själv hitta boende. I så
fall är bidragen bättre som man kan söka i efterhand.
- Helingfors
- Södra tyskland eller berlintrakten .
- Krakow, Prag.
- London
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- Paris
Barcelona
- Nej
- nej
- Prag
Budapest
London
Rom, Milano
- Wien/Österrike
- barselona
- London
- Rom eller Madrid
- mallorca
- London
- Barcelona
- Ja en stor stad som Berlin, London eller Paris är alltid
lockande.
- Prag, Budapest alt västra Tyskland
- Rom, Budapest, Prag, London, Paris.
- London
- London, Paris, Rom
- London
- London , Rom , Prag
- Rom
- Ja
Prag
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- Prag, London, Paris
- Köpenhamn
- London
- Prag eller Paris
- Visst det är bra och om man ser på Korsnäs Fritids utbud så
finns det mycket där som det är synd att vi inte kan få ta dela av
om de har restplatser
- Ja det vore spännande!
Rom, Oslo, Köpenhamn, Warszawa, Riga,
- Paris
- Paris
- absolut!
London, Paris, Berlin...surprise me!
- London, berlin.
- Absolut, London och paris vore intressanta alternativ.
- London eller Budapest
- nej
- Berlin, Rom, Paris
- Ja gärna, London
- paris
- Rom
- Rom eller Venedig
- Ja, Paris, London, Barcelona, Madrid
- Nej
- London
- Nej.
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- Rom
- Gärna London
- Nej inget bostad i storstad, dit finns det ju en uppsjö av
weekend resor
satsa på boende lägenhet/hus i annat land.
Viktigt att flyget stämmer det är a & o.

fråga 24: tors-mån
- Absolut. London eller Paris.
- Ja, Rom
- Paris
- Paris, Rom, Barcelona
- Låter intressant. London, Nice, Monaco, ROM, Venedig.
- Paris
- London
Paris
Prag
- Rom
- Paris , Berlin
- Krakow o Warszawa
- London
- nej
- London är aldrig fel :-)
- Ja absolut! kul med vilken som men kanske Rom eller Berlin
vore festligast
- Amsterdam
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- nej
- Ja, London
- ROM
- Nej
- London
- London
- Barcelona
Paris
London
- Paris. Det är en vacker stad och det finns väldigt mycket att
se och uppleva.
- Prag
- Paris london island
- Ja kanske det
t ex Barcelona, Paris eller Berlin
- I vår förra
- Ja , ex Barcelona, Paris London
- barcelona
- nej.
- nej
- Paris
Rom
Wien
London
- för att ta del av kulturlivet eller det historiska i tex Rom
- London
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- London
- Ja storstad i Kroatien
- xx
- Prag
Svarsalternativ

Antal svar

Fritext

476 st.
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Fråga 24
Om du avser att besöka en storstad hur länge önskar du vistas
där?

Svarsalternativ

Antal svar

Fredag-Söndag

96 st.

Torsdag-Söndag

434 st.

Söndag-Torsdag

28 st.

Vecka

76 st.
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Fråga 25
Hur mycket är du villig att betala för boende exempelvis en
långweekend ( torsdag-söndag) i en storstad (4 personer)?

Svarsalternativ

Antal svar

3000-4000

329 st.

4000-5000

241 st.

5000-6000

61 st.

6000-8000

5 st.
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Fråga 26
Har du någon gång fått erbjudande från din fackliga
organisation att delta i arrangemang som finansierats av
Sociala Fonden?

Svarsalternativ

Antal svar

Ja

333 st.

Nej, kände inte till att det 248 st.
fanns
Nej, passade inte mig.

45 st.

Nej, har försökt men
aldrig fått tilldelning.

16 st.
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Fråga 27
Har du någon gång medverkat till att söka föreningsbidrag via
Sociala Fonden?

Svarsalternativ

Antal svar

Ja

137 st.

Nej, kände inte till att det 174 st.
finns.
Nej, har försökt men
aldrig blivit tilldelad.

6 st.

Nej, inte aktuellt för mig.

326 st.
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Fråga 28
Vilket av följande 3 alternativ som stiftelserna erbjuder är
viktigast för dig?

Svarsalternativ

Antal svar

Utbudet av stugor,
622 st.
lägenheter, hotell och
hotellrabatter.
Social & Kulturellt anslag. 13 st.
Föreningsbidrag.

9 st.
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Fråga 29
Anser du att information från Billerud Fritid når dig på ett bra
sätt?

Svarsalternativ

Antal svar

Ja

572 st.

Nej

73 st.
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Fråga 30
Hur vill du ta del av nyhetsflödet från Billerud Fritid?

Svarsalternativ

Antal svar

Billerud Fritids websida

192 st.

Företagets lokala
websida

106 st.

Facebook

27 st.

Via mail

286 st.

Via brev

34 st.
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Fråga 31
Har du varit inne och tagit del av information på vår
hemsida www.billerudfritid.se ?

Svarsalternativ

Antal svar

Ja

595 st.

Nej

44 st.
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Fråga 32
Övriga synpunkter som du vill lämna till oss.

-.
- Komplettera gärna med Facebook.
- Ordna weekendpaket i England/London, som innehåller
fotbollsmatch i Premier League.
- För min del så har Billerud fritid fungerat perfekt
- TA INTE BORT OBJAEKT I SVERIGE TILL FÖRMÅN FÖR
UTLANDET
- Nej.
- Kontrollera vid besiktning att allt som ska finnas i
stugor/lägenheter verkligen finns och fungerar.
- Keep Up the good work
- Hemsidan kan kompletteras med ett nyhets mail
- Väldigt många stugor på västkusten och svårt att få något på
Gotland eller Öland, speciellt om man endast är två personer
eftersom stugorna är anpassade till flera. Skulle gärna se mer
på ostkusten, i den fina skärgård som finns där. Önskemål om
stugor som ligger bra till för vandring med fjällkänsla, tex
Grövelsjön.
- Vore bra om man skulle kunna lägga utlottningen av
sommarboende ca 1 månad tidigare, dels så man hinner
planera sin semester om man skulle få ett sommarboende
eller att man hinner boka en egen stuga vid ev nitlott då det är
sent att få ett besked i april.
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- Ingen övrig kommentar.
- fråga 30 är väl bra med mail, facebook, intranet och
hemsidan.
- man skulle kunna tänka sig för att få ett dynamiskt utbud att
istället för att köpa tex lägenheter avtalar långtidshyra på tex
två år och därigenom får ett byte av platser som ev är fräscha
och nyrenoverade med jämna mellanrum
- nej ni sköter er bra
- Hej
Det vore bra att fräsch upp stugorna i sälen med ny möbler
och kanske en diskmaskin. Det är kanske bra med nya soffor.
Det vore bra med flera stugor i Branäs och i lindvallen .Det
vore ochså kul med stugor i Stockholmsskärgård.
- gärna fler storstäder
- Grymt jobb
- No
- Om fler stugor kommer in i utbudet så vore det toppen att ha
8 eller fler bäddar att tillgå.
- Kalenderfunktionen på hemsidan är bra men det vore bra
om man kunde använda den för bokning direkt.
- En fantastisk förmån för de anställda och deras familjer.
Alltid trevligt bemötande!
- Fantastiskt att vi har tillgång till alla dessa stugor m.m.
- Tack för ett bra jobb med alla stugor!
- Det skulle vara bra om det är tydligare vad
föreningsbidragen betalas ut till. Lite svårt att veta vad man
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kan söka till.
- Försök och få igång ett bra paket med hotellnätter som
fanns tidigare, det var jättebra.
- Utlottning av semesterstugor bör läggas tidigare på året.
Söker man, som idag, via BillerudFritid och inte skulle bli
tilldelad någon stuga eller liknande är det svårt att hitta andra
bra alternativ eftersom man då är försent ute. Populära
aktiviteter ska man helst boka senast februari.
- Inga synpunkter
- Jag tycker att ni gör ett bra jobb. Jag har nog glömt bort det
där med hotellrabatt men använde det för några år sedan.
Kan vara bra att påminna igen kanske.
- nej
- Nej
- Inga för tillfället.
-?
- Inget.
- Allt fungerar mycket bra ! Tack !
- Inget speciellt
- Jag trycker att ni gör ett himla bra arbete!
- Billerud fritid har ett otroligt bra utbud som vi måste värna
om
- Hotellcheckar som ni hade förr, typ för 450kr natten.
Kanske en lägenhet i usa, thailand?
- Bra enkät, tack för att ni gjorde detta!.
- Försök att få till några stugor i Halland, tex i Varberg
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- Inga
-.
- inga
- hotell checarna som vi kunde köpa förr var mycket bättre.
det var bättre förr....
- Bättre information om var boende ligger. Beskrivningen på
BilerudFritid saknar oftast kartor och utgår ifrån att alla redan
känner till var det ligger.
- Toppen att ni gjort datum så man ser när lägenheter är
ledig.
Visste inte om att man kunde hyra vissa stugor året om,
kanske värt att göra mer reklam för de!
Skulle gärna ha mer beskrivning med bilder på de olika
boendena. Och gärna en planlösningsskiss.
- Nej
- Att ha kvar det som finns här i Sverige.
- Hemsidan har blivit mycket bättre
- Bra jobbat!
- Inget annat än att det är trevligt att ni finns!
- Nej
- Jag tycker det är vsvårt att få stuga trots att man ej sökt på
flera år. Utöka med fler stugor / lägenheter.
- inget
- Det funkar väldigt bra tycker jag
- Allt verkar bra
-v
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- I grunden mycket bra utbud av stugor och lägenheter.
Mycket glad att vi har tillgång till dessa. Önskar absolut
ingen inskränkning av utbudet i Transtrand. Hellre utökning
av utbudet i Sälen-fjällen. Gärna en/flera större stugor.
GIllar västkusten och Öland. Kanske går det att utöka med
ett alternativ på Gotland igen?
- Inget i övrigt
- Gärna mer bilder på stugor och lägenhet både inne och
utomhusmiljön runt ikring
- Har inga
- Nej
- Bra jobbat!
- Nej
- nej
- Wi-fi i lesjön skulle vara bra i och med att det är så dålig
mottagning på mobilen
- Ni gör ett bra jobb!
- Bra jobbat, fortsätt så :-)
- ,,
- Nej
- inga övriga synpunkter
- Har inga
- Inga övriga synpunkter.
- ev. tilläg av Skotland i landförslag
- Nej
- Som sagt prisvärda boende i europas storstäder, eller
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lantligt läge i sydeuropa närhet till sol o bad
- Två stugor i sälen skulle sitta fint, och att man får ta med
husdjur i minst en av stugorna
- Stort tack till Christina som alltid är tillmötesgående och
ordnar till det bästa
- vore bra med nyheter även på weshare, eller finns det?
inget som jag vet om iaf
- Byt ut soffan i prosit!! Går inte på något sätt att sitta i den!!
- jag tycker ni har ett bra utbud som tilltalar våra behov
mycket.
- Inga övriga synpunkter
- Bilder från/ omkring objekten(har blivit bättre men) kan bli
snäppet bättre samt fler.
- Ni gör ett bra jobb
- Ni gör ett bra jobb!
- Ett fantastiskt bra erbjudanden till bra priser. Jag känner
mej stolt över att Billerud Fritid finns!!!
- Kanske hyra in er på campingstugor på västkusten under
sommaren så fler kan få ta del i lotteriet? På så sätt slipper
ni även kostnaderna att det står tomt resten av året. Gärna
tex daftö camping.
- Ha uppdaterade telefonnummer på era
informationspapper.
- inga mer än att jag tycker vinterstugorna är lite långt ifrån
backarna
- Motorer till samtliga båtar på Västkusten.
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-.
- nej
- Investera i en stor stuga i Trysil med läge nära
skidbackarna
- Inga
- Skulle vara bra med resemål som man kan flyga från
karlstad till. typ Gran canaria Rhodos .Kreta
- Nej
- Vore toppen om ni fixar ett bra och prisvärt boende i
London. Håll oss uppdaterade via hemsidan om vilka
alternativ som fått flest "röster" i denna enkät och vilka som
kan bli aktuella!
- Uppfräschning av sängar och möbler i stugorna.
- Är nöjd.
- Inga
- Jättefina stugor och ett bra jobb från er.
Saknar Danmark.
- Det står ej vad det kostar att hyra objekten, står på vissa
objekt och andra inte.
- Inga övriga synpunkter.
- Tycker det är bra som det är.
-?
- Jag skulle vilja byta ut Transtrand mot ett boende
närmare en slalombacke i Sälen så man slipper använda
bilen för att åka utför.
- Lättare att hitta till er hemsida.
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- nej
- Fler och bättre bilder på de boenden som finns
- inga mer synpunkter
- Har inga andra synpunkter
- nej
- Inga
- Bättre utskick av information. Det har blivit bättre sedan
jag bytte tjänst 2017( kanske en ren slump). Men innan
visste jag inte att ni fanns.
- Hittar ingen prisinformation på hemsidan.
- Hemsidan är rörig och ostrukturerad, finns också
gammal information som borde städas bort, finns även
motstridiga uppgifter, städa och håll den uppdaterad.
Materialet/informationen som man får när man har fått en
stuga/lägenhet är också i dåligt skick, uppdatera
informationen och layout på materialet. Ta hjälp av ett
"proffs" för att få till både hemsidan och utskick.
Avdelningen ros går till medarbetarna som svarar på
frågor/mejl mm, den biten är bra.
- Fler boende vid medelhavet.
- Nej
- Jag tycker att det är en fantastisk förmån och att det
fungerar jättebra.
Även om BF har en egen hemsida med information är det
viktigt att det kommer en blänkare på den lokala hemsidan
eller via mail om nyheter och ansökningstider.
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- Tycker ni gör ett kanonbra jobb! Saknar bara alternativ i
Danmark, Gotland och London!!
- Nej
- shopping golf, vandring, kultur.... är det vad som kan
vara intressant :-)
- Jag tycker att servicegraden och bemötandet är
MYCKET BRA på BillerudFritiden!
- Kanonbra verksamhet som jag inte fått upp ögonen för
förrän nu. detta passar mig jättebra nu när barna är små,
familjen är stor och ekonomiska möjligheten att semestra
med familj inte är så stora.
Skulle annars vara fint med stuga i norra Sverige, som
man kan ha som utgångspunkt för egen tid vid
fiskevatten. Kanske vid någon norrländsk laxälv i
västerbotten eller vid jämtlands fina öringströmmar
- nej
- Behåll stugorna i Bohuslän,Satsa på ett utbud som
passar allas plånbok,glöm inte bort vad meningen är med
sociala fondens utbud
- Hemsidan skulle kunna innehållabättre information om
priser , uthyrning m m
- xxxxx
-x
- Väldigt trevlig och engagerad personal!
- hemmsidan är inte så bra.
- Byt gärna en stuga till Idre.Närmare till skidspår som är i
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världsklass!10 mil längre att åka jämfört med Sälen men
det är det värt.Åker man slalom så har man backarna i
princip utanför dörren.
- Nej
- Bra så
- Bättre erbjudande på hotellrabatt, finns ju aldrig nåt
vettigt på Scandic längre, varför inte kolla med Nordic
Choice?
- Bra med bokning sida där man se om lägenhet eller
stuga är ledig. Underlättar för oss som jobbar skift att
kunna ta snabba bokningsbeslut.
- Inga
- nej
- BF är brs
- Nej
-- Inga fler stugor i Spanien. Fixa en lägenhet i London
istället!
- Hej,
Ni gör ett jättebra jobb med billerudfritid! Tycker det är en
fantastik förmån vi har. Ni är alltid snabba att svara om
det är något vilket jag uppskattar mycket!
Några kommentarer till svaren jag klickat i.
När det kommer till antal personer som vi är när vi reser
på semester så tycker jag det är toppen att det finns flera
alternativ. Ibland räcker det med bara familjen, (4 st),
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men det är också toppen att ha alternativ att söka stugor
för två familjer, dvs upp till 8 st.
Sen var frågan om vad som är bästa typ av boende i
Sverige tror jag frågan var. Och för att tydliggöra så
tycker jag det är toppen att fler alternativ finns även där,
men generellt så tycker jag att det är bäst med lägenhet
eller hotell i storstad men på semesterorter som
västkusten eller fjällen är det ju toppen med stuga.
Mvh
Kristina Lindroos
- Ni gör ett bra jobb
-.
- Önskar kunna boka hotell för EN natt och inte minst två
som det är i dagsläget.
- Hade tänkt skriva att jag skulle vilja ha mer
information/bilder om uthyrningsobjekten, men så var jag
in för första gången och tittade på www.billerufritid.se
och där fanns det ju! :-) Tack!
- Jag hittade inte prisinformation om stugorna när jag var
inne på webb-sidan.
- Tycker att det är väldigt smidigt med bokning av hotell
etc nu när man kan se om det är ledigt el ej, mycket bra!
- nej
- Nej
- Tycker det var synd att de två gamla trysilstugorna
försvann.
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- Det finns inte så många stugor i fjällen och de som
finns ligger långt ifrån backar.
Om ni ska utöka eller byta ut några stugor så ser jag
helst att de nya hamnar i Sälen alt Trysil.
- nej
- Nej
- Inga övriga synpunkter
- Ni gör ett mycket bra jobb!!
-- En stuga vid den Norska kusten med bra fiske har varit
kul.
- Att söka hotellbidrag är bra, en idé kan vara att få söka
stughyrebidrag. Då kan man ju åka dit man vill när något
kul dyker upp, och hoppas på subvention.
- Jag glömmer ofta av att gå in och titta på er hemsida
så då är det bra att få en påminnelse via mejl. Jag skulle
också gilla om det kom inlägg i nyhetsflödet på weshare
(Stora Enso).
Kanske dags för en ny uppdaterad broshyr eller
liknande trycksak, tex affish för att nå ut?
En facebooksida är inte någon dum idé men kanske
svårt att kontrollera så att alla som blir medlem där
verkligen tillhör Billerud fritid. Inte dumt alls att försöka
göra lite mer reklam på olika sociala medier, även
instagram kan vara användbart, tex om det fanns ett
instagramkonto där ni la upp bilder på objekten när ni är
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där och besöker eller om ni blir taggade om någon gör
ett instagraminlägg och att ni sedan kan dela vidare det
från ert konto .. 1000 möjligheter! :) Inspirerande bilder
och berättelser tror jag kan höja användningen.
- Saknar Stockholmslägenheten/rummen som ni hade
på Inedal.
Helt perfekt att bo där och lätt att få parkering till bil.
Likaså enkelt att ta sig med t-banan från station eller en
taxiresa. Har åkt på alla vis dit :)
Stockholm är underbart på sommaren, lätt att ta sig ut i
skärgården eller besöka evenemang. Lockar faktiskt lite
mer än lägenheten i Spanien.
- Om fler än ytterligare en destination är aktuellt i
Sverige så föreslår jag Gotland!
- Mögligheten till Wifi och utrustning/anpassning för
barn är ett plus
- båtmotorer till alla anläggningar på
västkusten+uppfräschning av befintliga i kärr.
- Vore väldigt bra med planritning och mer bilder från de
olika objekten och även mer information om vad det
finns för utbud av av tex barntillbehör, typ av sängar
(tex våningsäng) och allmän utrustning. Wifi och
AppleTv vore väldigt bra! Bättre möjligheter till
mörkläggning i sovrummen (persienn + gardin).
Annars en suverän förmån som jag är glad att få ta del
av!
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- Fortsätt ha ett bra utbud i Sverige och på inte för
långa avstånd, att semestra i närområdet och i landet
är det bästa!
- På fråga 31 så antar jag att det finns en sjukt stor
förbättringspotential. Det är få saker som stämmer på
hemsidan, bland annat så finns det bara en
spanienlägenhet att se där, men medlemmarna kan ju
hyra två. Sen så är det få saker i övrigt som framgår
och det är väldigt sällan som det görs uppdateringar
och nyheter kommer ut. Det känns som att ni har en
hemsida för att ni måste ha en, låt en reklam- eller webbyrå sköta sidan så det blir lite ordning.
- Önskar lite mer information om platsen/området där
stugan/lägenheten är placerad + karta.
- Skulle vara bra om det fanns ett litet infoblad där det
står lite om fonden, tex att vi har stugor, lägenheter och
hotellrabatter samt att det finns olika stipendier och
bidrag att söka. Med en länk till hemsidan som jag
tycker är bra och nnehåller det mesta. Ett sådant blad
skulle vi kunna sätta upp på anslagstavlor och lägga ut
i fikarummen ibland. Folk behöver ibland påminnas om
att det finns så att dom kan gå in och titta själv på
hemsidan.
- Stugor i södra tyskland
- Inget
- bra jobbat!! men det går inte att tillfredsställa alla!
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- Inga
- Behåll det som finns i närheten och jaga inte efter för
stora objekt ( storstäder och långa resor) i dagens
miljötänk är vissa objekt vi har är vi inte där. Och
morgondagen kanske ställer ännu högre krav på oss
hur vi färdas i samhället och ställer till våra resor till
och från objekten.
- Jag skulle vilja att det fanns planritningar på
stugorna. Även om det står antal bäddplatser så kan
det vara bra att se hur det ser ut för att bedöma om
man kan pussla ihop dem som ska med.
- nej
- Det saknas mycket information om de olika
boendena och hur de ser ut inni samt vad som finns
tillgängligt i dem.
Borde också framgå att det inte finns pool tillgängligt
alla veckor ni hyr ut lägenheterna i Spanien.
- Jag tycker att det är bra
- Stugområdet i Transtrand är väldigt trevligt och det
vore synd om ni sålde någon av de stugorna till förmån
för någon annan stuga i Sälen. I så fall bör man köpa
en stuga på någon annan ort där man kan utöva
friluftsliv och vintersport. Alltså naturnära och inte i
något stort skidcenter.
- Satsa på en stuga på gotland.
- Hejja Billerud Fritid!
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Ni är bäst!
- bra
- Har den uppfattning att Kärr inte är så populärt,
skulle önska något mer centralt i Lysekil eller liknande
så att man slipper ta bilen... Eller Gotland, Danmark,
-.
- Lesjön är bäst
- Skaffa gärna fler stugor på västkusten med enkel
standard,det krävs inget lyxboende på min semester.
- Tina och Micke är mycket proffsiga och
tillmötesgående! Högsta betyg på dessa!
- Stugorna i Transtrand behöver upprustas. För övrigt
har standarden varit hög på de stugor/lägenheter jag
har haft förmånen att hyra.
Spanien är outstanding.
Mikael och Tina ska ha en eloge för bra service och
engagemang.
- Funkar mycket bra, alltid trevligt bemött vid
telefonkontakt
- Nej!
- Vilka kriterier gäller vid lottning?
När åker man längst ner på prilistan och hur tar man
sig upp igen.
- Glad Påsk !
- saknar fullständig info angående bokning/pris
lågsäsong
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- Jättebra med allt, speciellt om ni utökar med boende
i storstad
- Nej.
- Hemsidan inte alltid uppdaterad, saknas en del
information kring objekten. Man skulle vilja veta mer
och ha mer bilder på objekten.
- Rusta gärna upp Branäslägenheterna.
- Nej!
- =)
- Trevlig personal.
- gärna fler lägenheter i spanien / portugal
- Viktigaste i stugorna är att behålla standarden och
speciellt på toalett och kök.
- Skicka gärna löpande information via mejl.Gärna
med priser
- Fortsätt med det goda arbetet! :)
- Bra jobbat !
- Nej
- Tycker det är bra över lag
- Nej
- Någon bättre kontrol så att bara behöriga utnyttjar
stugorna.
-- Ni sköter er utmärkt.
- Investera i en bättre/större båtmodell i Grebbestad.
- Kunde gärna stå lite mer info om objekten. Avstånd
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till olika saker exempelvis
- Bättre hemsida
- Jag förespråkar boende i Högfjällsområde, inte
avsides. Samt storstadsmiljö.
- Ni sköter allt toppen!!
- Försök och gör hemsidan lite bättre, korttids hyra
på lågsäsong ska vara lätt och smidigt att boka på
kort tid.
- Skulle vara roligt om det fanns lägenheter att hyra i
Kroatien igen.
- Hejhej
- Fortsätt med greenfee biljetter till reducerade priser,
toppen
- nej
- nej
- Gärna fler hyralternativ ute i världen utanför
Sverige.
- Nej
- Inga mer synpunkter mer än bra jobbat :)
- Stugorna i Transtarnd behöver "snyggas till"!!!
- Har inga
-.
- Fortsätt det goda jobbet, mycket nöjd de gånger jag
hyrt.
- Om det blir aktuellt med annat utomlandsboende så
vore det önskvärt om det går att nå via Karlstads
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eller Örebros flygplats.
- Se över utrustningen i stugorna, var nyss i Branäs
och det fanns exempelvis bara ett vinglas.
- stugorna är dyra för mindre sällskap. Det vore bra
med mindre boende och billigare.
Bra med variation i utlandsdestinationer, ta hellre
något annat ställe än malaga en gång till. och gärna
lite lugnare område med mindre trafik.man ska ju
koppla av...
- Jag tycker att det är helt fantastiskt redan som det
är i dag och framför allt när man ringer till Tina
Mithander och undrar om det finns något ledigt så
blir man bemött på ett så underbart sätt
- Säkert svårt att organisera, men det vore roligt
med något årligt gemensamt mästerskap i
exempelvis löpning, golf etc. En särskild Billerud
Fritid golftävling vore önskemål nummer ett! Gärna
på Billeruds Golfklubb!
- Nej
- nej
- Tycker att det är bra att ni finns, och att det utbudet
är bra.
Bra med olika objekt, storstad, kulturella ställen,
sol/bad och utomlans.
- Har inga.
- Det är en väldigt fin förmån att ha tillgång till
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billerud fritid!
- Väldigt nöjd med möjligheterna och hjälpen man
får vid bokning och nyttjande
- Ändra fil-formatet när man ska söka boende så att
man kan maila tillbaka sökningen ??
- Det är så olika vad jag är intresserad av beroende
på vilka jag åker med.
Några exempel på önskemål:
2 personer - hotellvistelse nära golfbana
4 personer - lite lyxig stuga med två badrum,
aktiviteter för ungdomar 18, 16 och 14 år alternativt
hotellvistelse i Stockholm/Göteborg
10 personer - lite lyxig stuga med två badrum,
aktiviteter för två familjer med ungdomar 18, 18, 16,
16, 14 och 14 år. Gärna nära till strand, kultur,
temaparker, shopping
- Ett förslag är att byta ut stugor i Transtrand mot
nyetablering i t. ex Idre och det nya fina Himmelfjäll
som erbjuder fina vinterförhållanden och utmärkta
aktiviteter även sommartid. Finns tomter till salu!
Möjligheter till vandring till Städjan och fjäll I Norge
locker. Hyggligt nära Karlstad ca 32 mil och mycket
fjäll jämfört med Sälen!
- Fungerar ganska bra tycker jag.
- gör bra jobbat mikael och tina
- Väldigt bra att ni finns. Det är toppen .
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-?
- Inget särskilt
- Nej
- inga
- nej
- Trevligt med någon stuga eller lägenhet runt
Halmstad
-- Nej
- Önskar att det finns båtmotorer vid de stugor där
båt ingår, de kan oftast inte nyttjas utan motor.
- Inga .
-.
- Det vore intressant att kunna gå in och se vad
som är ledigt (gäller väl mest under lågsäsong).
- Jättebra att stugor och lägenheter finns.
- Mycket bra med Billerud fritid
- Svårt att trycka koden till nyckeln på Kärr annars
allt ok
- Komplettera gärna sommaransökan med
ungefärligt datum man kan förvänta sig svaret.
- NEJ
- - Stugorna i Transtrand kan behöva fräschas upp.
- Möjlighet för tillgång till fler stugor under sportlovet
i Sälen eller Trysil vore bra.
- Vore också bra om lottningen för just sportlovet
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kan genomföras lite tidigare så att man har
möjlighet att hitta annat boende till rimligt pris om
man inte har tur i lottningen.
- nej
-.
- En stuga nära backen i Sälen.
- ca tre år sedan jag var i branäs men tyckte då att
stugorna skulle behöva en liten renovering. var
ganska nedgångna med köksluckor som stod på
golvet mm
- Glad Påsk !
- Stuga på Österlen vore fint.
- Fler förslag till vistelse i storstad ;
Budapest/Ungern
Prag/Slovakien
- hotellbokning med kod fungerar dåligt, finns
alldrig rum.
- inga alls
- Nej
- Gillar storstäder
- Hej
Fortsätt med det ni håller på med det är ett
vinnande koncept.
- Möjlighet att kunna välja städning när man hyr en
stuga vore önskvärt. Jag personligen skulle tycka
att det vore värt att betala lite extra för om det var
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valbart.
- Gärna göra det enklare med att fylla i
stugenkäter
- Saknar lägenheterna i Stockholm! Mycket bättre
än att bo på hotell.
- Har inga
- Skulle vilja ha mai till min privata mail då jag
aldrig läser min jobbmail när jag är ledig.
Det är alldeles för krångligt att läsa den och när
jag är ledig är jag ledig.
- Inga
- Ni gör ett aktivt och bra arbete!
- Finns mycket att önska på hemsidan tycker jag
Den har blivit bättre men det känns osäkert om de
lediga tiderna stämmer med värkligheten och så
borde vi kunna boka på hemsidan direkt.
- Nej
- Grebbestad fler alternativ
- Jag tycker ni gör ett fantastiskt jobb! Jag har så
många fina barndomsminnen OCH nya minnen
från stugorna och alla som jag har varit i är
underbara! Det enda jag kan tycka är att ni kan
fortsätta jobba med hemsidan för att man ska lätt
kunna gå in och se när det är ledigt och göra
bokningar direkt via hemsidan och kalendern.
Sedan tror jag inte att jag fick med det i enkäten
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men boende i Sthlm och Gbg även under
veckorna på sommaren tycker jag skulle va
toppen!
TACK <3 Ni är bäst!
- Tycker att det är en otroligt fin möjlighet vi har
med denna stiftelse. Har ytnyttjat hotel nätter
mest samt allt positivt vi kunnat göra i fackets regi
(unionen) mha era bidrag.
- Tycker att det fungerar väldigt bra!
- Tycker att det är fantastiskt bra förmåner vi har
genom Billerud fritid, och även positivt att ni
försöker förbättra och förnya ytterligare.
- nej
- Var i Strömstad 5-8/4 i Blåsippan. Mycket
framsynt med WiFi och smartTV.
- Vore smidigt om bokning av stugor kunde ske
direkt på hemsidan och att man kunde se när det
finns lediga objekt.
- Inga
- vad som är viktigt i ett boende beror på var det
är. Torkskåp är bra på vintern i fjällen men
behövs knappast i Spanien t ex
den lägenhet jag hyrt i Spanien var toppenbra,
hoppas den kommer att vara kvar
- - Bättre TV utbud i Lesjön
- Bättre uppmärkta och iordninggjorda
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vandringsleder i Lesjön.
- Bra att ni finns!
- om ev nyt boende utomlands är det viktigt att
flyget stämmer.
Tack.
Ni jobbar bra.
- Önskvärt är utökat boende utomlands. Bra att
det utreds.
- Inga
- Nej
- Bra att möjligheten finns att söka det utbud som
erbjuds
- Vore mycket bra om Gotland återkom.
- Vill ha möjlighet att boka hotellnätter på
vardagar också, inte bara på helger.
- Nej
- Stuga eller liknande på Gotland vore ett trevligt
tillskott.
- Tycker att det är bra
- Tycker att det är en superbra grej som ni sköter
på ett utmärkt sätt!
Heja heja
- Har ingen önskan att besöka städer utan mer
natur och vila för mig.
- Stuga på Norska västkusten, ex Trondheim
Trollstigen.
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- Nej.
- Bättre hemsida som är lättöverskådlig
- Vil bara säga att jag tycker att stugorna som
man kan hyra runt om i sverige är
FANTASTISKT bra :)
- När man är i Lesjön över dagen att man då kan
få tillgång till toaletten som är i
servicebyggnaden
- Gött att ni finns till : )
- Tack för ett fint utbud!
- Övriga synpunkter
- Flera stugor eller lägenheter på smögen
- gärna en sommarstuga på gotland
- Jag önskar att man kunde köpa med
slutstädning när man hyr stuga i Sverige.
- Bättre fotografier hur stugorna o lägenheterna
ser ut (rummen+ läget
- Hyrde lägenhet på Smögen -17 Kanonbra!
- Väldigt sällan inne på billerudfritids hemsida,
kommer info där missar jag nog den.
- Bra om priser står på hemsidan
- xx
Svarsalternativ

Antal svar

Fritext

327 st.
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