
Beboerundersøgelse 2022
Resultater, statistik og kommentarer



Deltagelse i undersøgelsen

Afdelingen har 38 lejemål

- Heraf er 4 ved at fraflytte

Der er derfor 34 lejemål vi antager har 
interesse i at besvare spørgeskemaet

- 12 af disse har besvaret
- 22 af disse har ikke besvaret

Dette giver en deltagelse på 35 %

- 12 lejemål deltog ved afd.møde, så 
ligger inden for det forventede mål



Deltagelse i arrangementer og aktiviteter

75 % af besvarelserne har deltaget i 
mindst et arrangement tidligere. 

- 50 % har deltaget 3 eller flere 
gange



Deltagelse i arrangementer og aktiviteter

75 % af besvarelserne har deltaget i 
mindst et arrangement tidligere. 

- 50 % har deltaget 3 eller flere 
gange

75 % af besvarelserne har oplevet ikke 
at kunne deltage i et arrangement, som 
de ellers ville have deltaget i

- Af disse er det typisk datoen, der er 
årsagen. Andet dækker her over sygdom



Deltagelse i arrangementer og aktiviteter

75 % er tilfredse med de afholdte aktiviteter og 
arrangementer

- De sidste 25 % har foreslået i alt 3 typer 
ændringer til afholdelsen af arrangementer. 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at der 
generelt er stor tilfredshed med afdelingens 
aktiviteter. Da de afholdte arrangementer i 
forvejen primært har været i weekender eller 
aften, er der umiddelbart ikke behov for 
ændringer.

Festudvalget anbefales derfor fortsat at afholde 
arrangementer på eftermiddage i weekenden og 
eftermiddag/aften på hverdage (afhængigt af 
målgruppen for arrangementet).

Én af besvarelserne har både været tilfreds og noteret forslag til 
afholdelsen af arrangementer. Kun tilfredsheden er noteret i 
figuren. Forslagene er hverdage, weekend, eftermiddag og 
afholdelse indendørs.



Udvalg af arrangementer og aktiviteter
Langt de fleste ønsker arrangementer ved højtider og lignende 
særlige begivenheder. 

- Festudvalget anbefales at prioritere sin tid på 
arrangementer i denne kategori

Et stort antal ønsker også fællesspisninger mellem beboere

- Festudvalget anbefales at afholde flere af den slags 
arrangementer i sommermånederne, indtil der eventuelt 
kan sikres overdækket opholdsareal til hele året.

Mindre end halvdelen af besvarelserne er interesseret i flere 
beboermøder, arbejdsdage eller aktiviteter ud af huset

- Festudvalget anbefales at lade beboere selv foreslå og 
afholde ud af huset arrangementer, hvis der er interesse.

- Afdelingsbestyrelsen står stadig for beboermøder og 
eventuelle arbejdsdage. Det anbefales at fastholde målet 
om 1 årligt beboermøde udover afdelingsmødet. Der er 
ikke nok opbakning til at gå videre med arbejdsdage. 



Kommentarer til arrangementer og aktiviteter

Meget tilfreds :)

Ikke kunnet deltage pga børnepasning

Kunne være super hyggeligt med 
sommerfest eller grillfest på fællesarealer

Båldage med snobrød

Generelt udeaktiviteter

Fodboldkampe



Frivillig ved arrangementer

83 % af besvarelserne ønsker at hjælpe til som 
frivillig ved arrangementer og aktiviteter

For dem der har ønsket at hjælpe til, uden at 
have været i stand til det, er der givet 4 
forskellige årsager

- 55 % har enten ikke kunnet deltage i de 
pågældende arrangementer, eller haft 
private årsager til ikke at hjælpe

- De 27 %, som ikke har svaret, har enten 
ikke oplevet udfordringer, eller ikke været 
interesseret i at være frivillig

Andet dækker over for lille bil til at hjælpe til med større indkøb



Frivillig ved arrangementer

Overordnet set er der frivillige kræfter, som 
ønsker at hjælpe med alle de opgaver, der 
kan opstå ved afholdelse af et arrangement

- De fleste ønsker at hjælpe til med de 
praktiske opgaver eller madlavning. 

- En del ønsker også at bidrage med de 
mere fysisk krævende opgaver, eller 
ved indkøb og planlægning

- Få ønsker at komme på kreative 
indslag eller har kompetencer til IT og 
elektronik



Festudvalg

50 % af besvarelserne kunne finde på at melde 
sig ind i festudvalget

- 17 % vil gerne hjælpe med planlægning 
og ledelse

- 42 % vil gerne hjælpe til ved de sociale 
aktiviteter

Det vurderes ud fra besvarelserne, at der er 
nok interesserede frivillige kræfter i afdelingen, 
til at drive et festudvalg fremadrettet. 

- Derudover vil der sidde minimum ét 
medlem fra bestyrelsen, for at være 
bindeled mellem udvalg og bestyrelse



Udviklingen af fællesarealer

58 % af besvarelserne foretrækker at bruge afdelingens 
løbende overskud på udvikling af fællesarealerne. 

- 42 % foretrækker at sætte huslejen ned
- Af dem, der foretrækker at sætte huslejen ned, har 

alle også noteret ønskede projekter i afdelingen

Det vurderes, at der er bred opbakning til at udvikle de 
fælles arealer i afdelingen. Det er mere hensigtsmæssigt 
at forbruge afdelingens overskud løbende, frem for at 
sætte huslejen ned og løbende sætte den op igen, for at 
dække projekterne. 

- Når alle ønskede projekter er realiseret vil huslejen 
nedsættes, forudsat der stadig opbygges overskud



Udviklingen af fællesarealer

Det anbefales at gå videre med de tre højest prioriterede 
projekter for beboere

- Cykelparkering vil prioriteres i budget 2023
- Legeplads og orangeri vil prioriteres i budget 2024-25 

(orangeri sammen med afdeling 45 og grundejerforening)

Det anbefales yderligere, at inkorporere begrønning løbende i 
projekterne

- Træer, buske og begrønning kan med fordel tænkes ind 
omkring cykelparkering og på legeplads

- Opgraderet begrønning er aftalt dækkes af den grønne 
pulje i DOMI og foregår sideløbende

Det anbefales de resterende projekter udskydes og en ny 
undersøgelse laves i 2024 for at opdatere prioriteringsliste

- Dette gælder bålplads, små ophold og selvstændige 
grønne projekter, der ikke dækkes af grøn pulje. 



Kommentarer til udvikling af fælles arealer

OBS på at placere bålplads 

længst muligt fra 176-186
Cyklerne mangler sted at være og vil se 

pænere ud, når de ikke står ved boligerne

Savner cykelparkering, da der ikke er direkte 
adgang til haven og meget lidt græsareal

Det roder med cyklerne!


