
TILL DIG SOM INTE SVARAT ELLER 
GLÖMT ATT UPPGE NAMN PÅ 

 
 Enkät angående fortsatt drift av affären i 

Nattavaarabygden 
 

OBS! Enkäten har omarbetats och det har tillkommit mer information!  
Enkäten finns på baksidan. 

 

 
 
 
 
En arbetsgrupp undersöker möjligheten att driva affären i Nattavaarabygden som ett 
kooperativ. Det betyder att vi själva äger och driver affären och att all eventuell vinst 
går till affären. Vi behöver fler andelsägare, köptrogna kunder och ideellt 
arbetande. Om de flesta är med, kan vi rädda affären som annars läggs ner den 31 
oktober 2012. 
 
Tanken är att affären kommer igång i februari 2013. Vid starten kommer vi att ha 
hjälp av två driftiga tjejer från Tyskland (de som arbetade andra perioden på caféet i 
Bäckstranden) plus ytterligare en tjej från Tyskland. De kommer att stanna i cirka 14 
månader. Därefter kommer tjejerna att ersättas av anställda (i dagsläget kan vi inte 
tala om antal) som till sin hjälp har ideell arbetskraft.   
 
Idag har vi andelsintressenter för 250 000 skr. Vi behöver cirka 400 000 – 450 000 
skr till köp av affären, varulagret och till vidare inköp och drift.  
En andel kostar 2000 skr, du kan köpa flera andelar.  
 
Köptrogna kunder är en förutsättning för vidare drift. När omsättningen ökar i affären, 
blir varuinköpen större och därmed kan priserna hållas nere. Frågan är, kommer du 
fortsättningsvis att vara affären köptrogen? 
 
Ideellt arbetande kommer också att behövas, t.ex. inom städning, bokföring, arbete 
som vaktmästare, snöröjning m.m. Ju fler vi är som kan ställa upp, desto mindre 
tid krävs det av var och en. 
 
Vi ser gärna att fritidsboende, föreningar samt företag i och utanför bygden köper 
andelar. Har du idéer eller kontakter som vi kan använda oss av? Hör av dig till oss 
eller så kontaktar du dem själv.  
 
 

Vi behöver dig och ditt svar!  
 
 



För att veta om interesse för fortsatt drift av affären finns, vänligen svara på 
enkäten! Om du inte kan svara på någon fråga, lämna den obesvarad.  
 I dagsläget är svaren inte bindande utan en fingervisning om hur var och en 
ser på en fortsatt drift. 
 
        JA NEJ 
 

1. Är du/ni beredd att köpa andelar?       
 
 

 Om svaret är JA – hur många …………………… 
 
 
          

2. Är du/ni beredd att ställa upp ideellt?     
 
 
 

3. Är du/ni beredd att handla mer i affären?      
 
 

4. Övrig information: ……………………………………………………………….. 
 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 

5. Hur många personer är ni? ……………………….. 
 
 

6. Namn, telefonnummer, alternativt e-postadress. (OBS! Måste uppges för 
att det ska räknas som ett svar!) 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………… 

 
 

Kom ihåg, det finns inte några dumma frågor, 
så var inte rädd för att kontakta oss! 

 
Dirk 070-29 35 887 eller dirk@solberget.com  
Siv 0970-410 49 eller 070-58 74 606 eller solsken55@hotmail.com   
Barbara info@feldenkrais-barbara-stettler.com 
 

 
Lämna enkäten i Byastugan i ”Returpostlådan” i hallen eller  
i affären ”Nära dig” i ”Returpostfacket” senast 17 oktober 2012! 


