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Velkommen til en beboerundersøgelse i din boligafdeling!
Spørgeskemaet indeholder:
•
•
•

Et par spørgsmål om dig og din husstand
Spørgsmål om din oplevelse og tilfredshed med de nuværende forhold
Spørgsmål om dine ønsker til fremtidige forbedringer

Der er under 30 spørgsmål. De tager ca. 10 minutter at besvare.
Du deltager anonymt og skal IKKE oplyse navn og adresse.
Dine svar er vigtige – tak for din deltagelse!

1: Er du kvinde eller mand?
Kvinde
Mand

2: Hvor gammel er du?
0-20 år
21-35 år
36-50 år
51-70 år
71-80 år
81 år eller derover

3: Hvor mange voksne over 18 år bor i husstanden?
1
2
3 eller flere

Udarbejdet til Byggeven af Nueva.
Find Byggeven på almennet.dk/projekter

2

4: Hvor mange hjemmeboende børn under 18 år bor i husstanden?
0
1
2
3
4 eller flere

5: Hvilken type bolig bor du i?
Lejlighed
Rækkehus
Hus

De næste spørgsmål handler om, hvordan du vurderer og oplever forskellige
forhold i din boligafdeling
Du kan have forskellige holdninger til de fysiske og sociale forhold.
Men for at gøre det enkelt at svare, vil vi bede dig om at vælge det, der umiddelbart passer
bedst til din oplevelse.

I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn (sæt kun 1 kryds!):

6: Min boligafdeling er et godt sted at bo

I høj grad

I nogen grad

Hverken eller

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

Slet ikke

Ved ikke

7: Jeg synes, at udearealerne er brugbare og attraktive

I høj grad

I nogen grad

Hverken eller

I mindre grad
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8: Beboerne kommer godt ud af det med hinanden

I høj grad

I nogen grad

Hverken eller

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

9: Jeg er tilfreds med de fysiske faciliteter i min afdeling (fx vaskeri,
beboerlokale, cykelkælder)

I høj grad

I nogen grad

Hverken eller

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

Slet ikke

Ved ikke

10: Jeg føler mig tryg, når jeg færdes i mit boligområde

I høj grad

I nogen grad

Hverken eller

I mindre grad

11: Bygninger og boliger er generelt velholdte og i pæn stand

I høj grad

I nogen grad

Hverken eller

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

Slet ikke

Ved ikke

12: Jeg er tilfreds med min boligs størrelse

I høj grad

I nogen grad

Hverken eller

I mindre grad

13: Min boligs indretning og rum passer til min husstands behov

I høj grad

I nogen grad

Hverken eller

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke
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14: Jeg er glad for at fortæller andre, hvor jeg bor

I høj grad

I nogen grad

Hverken eller

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

De næste par spørgsmål handler om din prioritering af fremtidige forbedringer
Du kan have flere ønsker til forbedringer. Men vi vil bede dig vælge max 3 svar.

Sæt kryds ved det du vælger (max 3 kryds!)

15: Hvis bygningerne skal forbedres, hvad vil så være vigtigst for dig?
Facader
Vinduer
Tag
Altaner
Indgangsparti/hoveddør
Opgange
Jeg er tilfreds med bygninger, som de er
Ved ikke

16: Hvis udearealerne skal forbedres, hvad vil så være vigtigst for dig?
Grønne områder
Belysning
Gang-/cykelstier
Legeområder
Siddepladser og bænke
Jeg er tilfreds med udearealerne, som de er
Ved ikke
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17: Hvis faciliteterne skal forbedres, hvad vil så være vigtigst for dig?
Vaskeri
Beboerlokale
Affaldssortering
Cykelkælder/-parkering
Pulterrum
Bilparkering
Jeg er tilfreds med faciliteterne, som de er
Ved ikke

18: Hvis boligerne skal forbedres, hvad vil så være vigtigst for dig?
Køkken
Bad
Gulve
Døre
Mere plads (fx et ekstra rum)
Altan
Isolering vægge (lyd/varme)
Jeg er tilfreds med boligerne, som de er
Ved ikke

19: Hvis der skal laves tiltag, som skaber bedre rammer for sociale aktiviteter,
hvad vil så være vigtigst for dig?
Muligheder for idrætsaktiviteter (udendørs eller indendørs)
Muligheder for værksteds- og hobbyaktiviteter
Muligheder for fester og kulturelle arrangementer (fx foredrag og udstillinger)
Muligheder for børne- og familieaktiviteter (fx legerum)
Muligheder for at mødes udendørs med beboere i afdelingen
Jeg er tilfreds med mulighederne, som de er
Ved ikke
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20: Hvis din afdeling skal forbedres, hvad vil så overordnet være vigtigst for
dig? (SÆT KUN 1 KRYDS HER)
Bygninger (fx vinduer og facader)
Udearealer (fx grønne områder og legepladser)
Faciliteter (fx beboerlokale og cykelparkering)
Boliger (fx køkken og bad)
Jeg er tilfreds med afdelingen, som den er
Ved ikke

21: Hvor meget er du villig til at betale mere i husleje for at få ønskede
forbedringer?
0-99 kr. mere om måneden
100-299 kr. mere om måneden
300-599 kr. mere om måneden
600-899 kr. mere om måneden
900-1100 kr. mere om måneden
Mere end 1100 kr. om måneden
Jeg er ikke villig til at betale mere i husleje
Ved ikke

22: Hvis der skal laves tiltag for at nedsætte forbrug og omkostninger i din
afdeling, hvad vil så være vigtigst for dig at gøre noget ved?
De enkelte boligers vandforbrug
De enkelte boligers varmeforbrug
De enkelte boligers elforbrug
Afdelingens fælles forbrug
Afdelingens udgifter til affald
Jeg synes ikke, vi behøver at nedsætte forbruget
Ved ikke
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23: Vil du deltage i arbejdet med at få gennemført forbedringer i afdelingen?
Jeg vil deltage i bestyrelsen
Jeg vil deltage i afdelingsmøder
Jeg vil deltage i møde om denne undersøgelse
Jeg vil deltage i beboerudvalg med konkret tema
Jeg vil ikke deltage
Ved ikke
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