Bostadspriser och räntenivåer – vad tror du kommer att hända de närmaste åren?
Du erhåller 25 extra förturspoäng som ersättning
Vi på Riksbyggen genomför en undersökning bland våra Förtursmedlemmar (per den 20
januari 2019). Vi vill förstå vilka förväntningar du har på prisnivåer för bostäder och
eventuella förändringar av räntor.
Webbenkäten tar cirka 10 minuter att fylla i. Vi ber dig svara så snart som möjligt.
Insamlingsperioden pågår till och med 24 februari 2019.
För genomförandet samarbetar vi med Evidens BLW AB och Evimetrix AB, som samlar in
svaren. Riksbyggen ekonomisk förening är personuppgiftsansvarig för den behandling som
Evidens BLW AB och Evimetrix AB utför, i egenskap av personuppgiftsbiträde, genom
denna enkät. Dina svar kommer att sammanställas och behandlas anonymt. Uppgift om
huruvida du svarat eller ej kommer att behandlas av Riksbyggen för att tillräkna dig de poäng
du erbjudits för ditt deltagande.
Du kan läsa mer om Riksbyggens behandling av dina personuppgifter på
https://riksbyggen.se/integritet
Som ersättning för din tid och ditt engagemang får du, eller den i ditt hushåll som är
registrerad som Förtursmedlem, 25 extra poäng. De 25 extra poängen kommer att läggas till
ditt konto efter insamlingsperiodens slut, när vi är klara med sammanställningen (troligtvis
under mars). Du måste svara på hela enkäten för att erhålla 25 poäng. För att se hur många
poäng du har kan du logga in på ”Mitt Riksbyggen” med e-legitimation;
https://mitt.riksbyggen.se/riksbyggen-fortur
Dina svar är viktiga för oss och vi är tacksamma för din medverkan.

Riksbyggen är ett kooperativt företag och vår affärsidé är att bygga hållbara bostäder för alla.
För oss är vinst ett medel, inte ett mål. Kooperation betyder samarbete och kombinerar
demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det unika med den kooperativa
företagsformen är att företaget ägs av de som berörs av verksamheten, att det styrs
demokratiskt och att vinsten går tillbaka till medlemmarna.
När vi utvecklar nya bostäder är vi angelägna om att förstå vad våra kunder kan tänka sig att
betala vid ett bostadsköp, inte vilken vinst vi ska ta ut. Utifrån det kan vi göra en bedömning
vad gäller materialval och planlösning, och anpassa framtidens bostäder utifrån vad våra
kunder tycker.
OBS! Om du har fått flera mail med inbjudan till enkäten finns flera Förtursmedlemmar
anmälda genom din mailadress. Samma person ska inte svara på flera enkäter.
Har du frågor om enkäten kan du kontakta Evimetrix på svara@evimetrix.com
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Riksbyggen

