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SPØRGESKEMA TIL BEBOERE I SØNDERPARK (DAB) 

 

 

Kære beboere. 

Vi udsender dette spørgeskema forud for de kommende beboerworkshops, hvor vi sammen skal 

arbejde med jeres ønsker til den fremtidige renovering af Sønderpark.  

Jeres input skal bidrage til at skabe de bedst mulige løsninger inden for de fysiske rammer og den 

økonomi, der er til rådighed.  

Det tager ca. 5 minutter at svare. 

Din besvarelse er anonym.  

 

 

BAGGRUND 

 

 

1. Hvad er dit køn? 

 Mand 

 Kvinde 

 Andet 

 

2. Hvor gammel er du? 

 Op til 18 år 

 19-25 år 

 26-35 år 

 36-45 år 

 46-55 år 

 56-65 år 

 66-75 år 

 Mere end 75 år 

 

3. Har du hjemmeboende børn? 

 Ja 

 Nej 

 

4. Hvor mange bor I i husstanden? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 Mere end 5 
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5. Hvor mange år har du boet i Sønderpark?  

 0-2 år 

 3-5 år 

 6-10 år 

 11-15 år 

 16-20 år 

 Mere end 20 år 

 

 

TRYGHED 

 

  

6. Hvor trygt eller utrygt oplever du det er at færdes i Sønderpark? 

 Meget trygt → gå til spm. 8 

 Trygt → gå til spm. 8 

 Hverken trygt eller utrygt → gå til spm. 8 

 Utrygt 

 Meget utrygt 

 

7. Hvor oplever du, at der kan være utrygt at færdes? (Sæt evt. flere krydser) 

 Ved stierne 

 Ved P-pladserne 

 Ved legepladserne 

 Ved haverne 

 Ved multibanen 

 Ved fælleshuset 

 Andet: _________________________________ 

 

8. Ønsker du mere belysning i udearealerne? 

 Ja 

 Nej → gå til spm. 10 

 

9. Hvor ønsker du mere belysning? (Sæt evt. flere krydser) 

 

 Ved stierne 

 Ved P-pladserne 

 Ved legepladserne 

 Ved haverne 

 Ved multibanen 

 Ved fælleshuset 

 Andet: _________________________________ 
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GRØNNE OMRÅDER 

 

 

10. Hvor tit bruger du de grønne områder i Sønderpark? 

 Dagligt 

 Ugentligt 

 Flere gange om måneden 

 Sjældnere 

 Aldrig 

 

11. Hvor tilfreds er du med de grønne områder i Sønderpark? 

 Meget tilfreds 

 Tilfreds 

 Hverken tilfreds eller utilfreds 

 Utilfreds 

 Meget utilfreds 

 

12. Hvad synes du er det bedste ved de grønne områder i Sønderpark? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Er du utilfreds med noget af følgende ved de grønne områder? (Sæt evt. flere krydser) 

 Legepladserne 

 Haverne / det grønne 

 Stierne 

 Parkeringspladserne og garagerne 

 Cykelparkeringen 

 Affaldsskurene 

 multibanen 

 Andet: _______________ 

 Jeg tilfreds med de grønne områder → gå til spm. 15 
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14. Her kan du uddybe, hvorfor du ikke er tilfreds: 

 

 

 

 

 

 

 

15. Hvilke ønsker har du til forbedringer af de grønne områder? (Sæt evt. flere krydser) 

 Flere/bedre legepladser 

 Flere siddepladser og hyggekroge (fx borde og bænke) 

 Mere grønt (fx flere træer, buske og blomsterbede) 

 Bedre/flere stiforbindelser i bebyggelsen 

 Bedre belysning (fx flere/bedre udendørs lamper) 

 Grillplads / picnicplads 

 Udendørs træningsfaciliteter 

 Andet: __________ 

 Jeg har ingen ønsker til ændringer 

 

 

ALTANER 

 

 

I forbindelse med den kommende renovering, vil vi gerne høre, hvilken type altan du foretrækker og hvilke 

ønsker, du har til altanen. 

 

16. Hvilken type altan foretrækker du?   

 En åben altan (uden glas) 

 En lukket altan (med glas der kan åbnes) 

 

17. Hvilke ønsker har du til din altan? (Sæt evt. flere krydser) 

 Stikkontakt 

 Altankasse / blomsterkasse 

 Mere dagslys 

 Bedre udsyn til de grønne områder 

 Andet: ______________ 

 Jeg har ingen ønsker til altanen 
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BADEVÆRELSE 

 

 

I forbindelse med den kommende renovering, vil vi også gerne vide mere om dine ønsker til badeværelset. 

 

18. Er der lys nok på badeværelset, som det er i dag? 

 Ja, det er nok 

 Nej, der mangler lys 

 

19. Er spejlet en god størrelse, som det er i dag?  

 Ja, størrelsen er god 

 Nej, spejlet skal være større 

 

20. Savner du nogle af følgende muligheder for opbevaring på dit badeværelse, som det er i dag? 

(Sæt evt. flere krydser) 

 Hylder 

 Spejlskab 

 Skuffeskab under håndvask 

 Andet: ___________________ 

 Jeg savner ikke muligheder for opbevaring 

 

21. Hvilken type flise foretrækker du på gulvet på dit badeværelse? 

 Mosaikfliser 

 10x10 cm fliser 

 Større fliser 
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22. Foretrækker du et toilet, der står på gulvet som i dag, eller et toilet, der hænger på væggen?  

Bemærk at et toilet på væggen vil gøre badeværelset ca. 30 cm smallere. 

 

 Toilet på gulvet 

 Toilet på væggen 

 

 

  
KONKURRENCE 
 

 

Vi er meget glade for dine svar. Som tak vil vi gerne give dig mulighed for at deltage i lodtrækningen om 

et gavekort. Hvis du deltager, er du ikke længere anonym. Dine svar behandles dog fortsat fortroligt og 

uafhængigt af dine kontaktoplysninger, ligesom dit navn ikke vil indgå i undersøgelsens resultater. 

23. Ønsker du at deltage i lodtrækningen om et gavekort på 500 kr.  

 

Der udtrækkes 3 vindere af gavekort, som vinder 500 kr. hver. 

 

 Ja, skriv venligst dit navn, telefonnummer og/eller e-mailadresse: ___________________ 

 Nej 

 

 

TAK FOR HJÆLPEN 

 

 

Der afholdes beboerworkshops kl. 18 - 20 d.12., 13. og 14. april med temaerne: udearealer, altan og 

badeværelse.  

Du vil snart modtage mere information og mulighed for at tilmelde dig. 

Vi håber på stor deltagelse. 


