
 

SPØRGESKEMA UNDERSØGELSE NOV-DEC 2014.          Uddelt til 392 boliger: 102 har besvaret 
                                                                                                             Nedenstående er endelig optælling pr 2.januar 2015 
 

Hvornår der sidst er renoveret i din bolig.  Kryds af:     5 år  10 år  ældre  ?? 

Er dit/jeres køkken renoveret indenfor de sidste: 28  25 1   47   1 

Er dit/jeres toilet/bad renoveret indenfor de sidste: 23  17    57   5 

Er boligens elinstallationer renoveret indenfor de sidste: 17    6    71   8 
 

 JA  NEJ ? ?  
Indretningen i din/jeres bolig. Kryds af :     

Er der åbent mellem køkken og stue i jeres bolig  33 3 66    

Ønsker du/I at få fjernet væg mellem køkken og stue 15 1 69 17 

Vil du/I give afkald på en del af et værelse for at få et større toilet/bad 34 1 67  

Vil du/I give afkald på det ene kammer/, for at få et større toilet/bad 17 1 81   3 

Oplever du / I boligen er godt isoleret 40 2 58   2 
     

Synes du/ I det vil være en god idé at sammenlægge nogle af de 
mindre boliger i Humlevænget (eks så 3 små boliger bliver til 2 store) 

27 3 44  28 

Vil du/ I evt afgive et værelse på 1.sal til naboen  2  98    2 

Vil du/ I gerne have et værelse mere på 1.sal ( fra naboen) 13  88    1 

Vil du/I være villige til at flytte til en anden bolig i Humlevænget 15     2 80    5 

Vil du/I være interesseret i en større bolig i Humlevænget 14     1 86    1 

Er du/ I tilfredse med belysningen i området 56     3 41    2 
 

 
Hvor vigtigt synes du /I det er 

meget 
vigtigt 

 vigtigt  ikke 
vigtigt 

? ? ? 

1. at kunne blive boende i den bolig, du/I har nu 66    25 1  8  2 

2. at boligen beholder det nuværende antal rum 52  27       20   3 

3. at.få køkkenet udskiftet 13    10     1 76  2 

4. at få toilet/bad udskiftet  24  17   1 60  

5. at få gulvvarme i et nyt badeværelse 24  11  67  

6. at arbejde på at få fjernet skorsten på toilet/bad 17  16    1 62   6 

7. at arbejde på at få fjernet skorsten i stuen 22  16  58   6 

8. at bevare mulighed for individuel indretning 53          1 32  11   5 

9. at boligen har fleksibel rumfordeling (skillevæg el ikke) 21          1 25  48   7 

10. at få opdateret elinstallationerne i boligen 59   21  19   3 

11. at bevare forskellighed i beboersammensætning 45          1 35    2 15   4 

12. at arbejde for at holde huslejen nede  81  18    3  

13. at tage hensyn til klima, miljø og bæredygtighed 74 1 22    4   1 

14. at der er en have 89    9    3   1 

15. at der er tørrepladser på fællesarealer   9  11  80   2 
                                                                                                                                                 Udtalt flertal, er markeret med rødt. 
 

Vigtigst i udearealer  
legeplads: 48,  planter: 38,  haver: 45,  grillplads :7,  græsplæne: 31,  tørreplads: 8 
Derudover har 3 under dette punkt skrevet: ”Det hele” :2, /”Alt”:1,  -og 1 har skrevet: ”Ikke vigtige” 
14 har slet ikke besvaret/ kommenteret på dette punkt. 

 

Det bedste ved at bo i Humlevænget?  
indretning : 4 ,  naboer: 23 , billig husleje: 55,  have: 65,  kælder: 43 
Derudover har 9 under dette punkt skrevet hhv: ”Det hele”:6, ”Alt”:2, og ”kombi af det hele:”1 
13 har slet ikke besvaret/ kommenteret på dette punkt. 

 

Vigtigt at prioritere i Helhedsplanen 
Trapper: 46,  køkken: 12,  bad: 23,  skybrudssikring: 67,   el: 50  ,  isolering: 44 
Derudover har 1 har under dette punkt skrevet: Det hele 
9 har slet ikke besvaret/ kommenteret på dette punkt. 

 
SE: www.humlevaenget.hostzi.com under Grøn Idé Gruppe (dobbeltklik) 
                                                             -derefter undermappe: Spørgeskema (dobbeltklik) 

http://www.humlevaenget.hostzi.com/

