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Hej. Må jeg forstyrre dig et øjeblik? Jeg kommer fra Frederiksberg Kommune og vil høre, om jeg må stille dig et par 
spørgsmål om xx [område]. Det tager 2-3 minutter, og det er selvfølgelig anonymt.

1) Hvilket postnummer bor du i?
Postnummer:_______________

2) Køn (noteres – skal ikke stilles)
              Kvinde

                   Mand

3) Hvor gammel er du?  ______ år

4) Hvordan er din beskæftigelsessituation?
                 Studerende/lærling/elev 

 Arbejdssøgende/ledig          
 I arbejde                                                      
 Førtidspensionist/pensionist/efterlønsmodtager 
 På orlov                     
 Ønsker ikke at oplyse    
 Anden beskæftigelse ________________________                 

5) Hvor ofte kommer du her i [nævn områdets navn]?
 Første gang 
 Dagligt     
 Flere gange om ugen
 En eller flere gange om måneden      
 Sjældnere

6) Hvor lang tid opholder du dig typisk her i [nævn områdets navn], når du er her?
 1-5 min.
 6-10 min.
 11-15 min.
 16-20 min.
 21-25 min.
 26-30 min.
 31-45 min.
 46-60 min.
 1-2 timer
 2-3 timer
 Mere end 3 timer

7) Hvordan bruger du området? [sæt gerne flere kryds]
 Gåtur i anlægget
 Gåtur i anlægget med barn
 Motion og bevægelse
 Ro/afslapning           
 Oplevelse/betragte byliv
 Brug af legeplads 
 Passerer igennem anlægget - min tur fra A til B        
 Lufte hund
 Mødested      
 Arrangement med venner og familie
 Andet____________________________
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Jeg vil nu stille dig nogle spørgsmål om din tilfredshed med området [nævn navn]

8) Hvor tilfreds er du med renholdelsen af området – altså mængden af affald?
 Meget tilfreds             
 Tilfreds                      
 Hverken tilfreds eller utilfreds 
 Utilfreds                    
 Meget utilfreds           
 Ved ikke   

Hvorfor er du utilfreds?
Affald i bede? ___ affald på græs? ____ affald på belægninger? ___affald omkring affaldskurve? __ 
Andet? ______________________

9) Hvor tilfreds er du med niveauet for vedligeholdelsen af hække, buske, plæner, 
træer og bede m.v. her i området? 

 Meget tilfreds             
 Tilfreds                      
 Hverken tilfreds eller utilfreds 
 Utilfreds                    
 Meget utilfreds           
 Ved ikke   

Hvorfor er du utilfreds?
Lugning af bede? ___ længden på græs? ____ beskæring af buske? ___  manglende blomster?____ 
Andet? ____________________

10) Hvor tilfreds er du med vedligeholdelsen af belægninger - det vil sige fliser, grus, 
asfalt m.v.)

 Meget tilfreds             
 Tilfreds                      
 Hverken tilfreds eller utilfreds 
 Utilfreds                    
 Meget utilfreds           
 Ved ikke   

Hvorfor er du utilfreds?
Huller og lunker/buler i belægning? ___ukrudt i belægning? ___belægningens materialer? ___ 
Andet?____________________

11) Hvor tilfreds er du med vedligeholdelsesniveauet/renhold af byudstyret – dvs. 
bænke, affaldskurve, hundeposestativer og så videre her i området?

 Meget tilfreds             
 Tilfreds                      
 Hverken tilfreds eller utilfreds 
 Utilfreds                    
 Meget utilfreds           
 Ved ikke   

Hvorfor er du utilfreds?
Bænkes renhold? ___ Bænkes udformning? ____ , antallet af bænke? ________________tømning 
af affaldskurve?___ Antallet af affaldskurve?____, placering af udstyret?_________, typen af 
udstyr?__________ Andet:____________________
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12) Føler du dig tryg eller utryg, når du færdes her i/på området?
 Meget tryg 
 Tryg 
 Hverken eller 
 Utryg
 Meget utryg
 Ved ikke   

Hvorfor er du utryg?
Beplantningen er for tæt? ________, der er for mange steder, man kan skjule sig:?____________, 
belysningen er for dårlig?___________, de øvrige brugere af parken?____________, løse 
hunde?__________, graffiti?___________, renholdelsen?___________

13) Hvor enig er du i følgende udsagn – 1 er Meget enig. 5 er Meget uenig 

 Affaldskurvene i området bliver tømt ofte nok
 Der er tilstrækkeligt med affaldskurve i området
 Jeg bruger altid affaldskurvene til mit affald her i området

14) I hvilken grad opfylder området dit formål med dit besøg?
 I høj grad             
 I nogen grad                      
 I ringe grad                    
 Slet ikke           
 Ved ikke   

Hvis I ringe grad eller Slet ikke: Hvorfor er du Utilfreds?

 Manglende udstyr        
 Mangel på udstyr til motion og bevægelse
 Manglende ro              
 Manglende oplevelse
 Manglende legeredskaber 

Evt. uddyb:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

15) Benytter du andre af Frederiksbergs grønne arealer og pladser?

 Ja
 Nej
hvis ja, hvilke:

 Allégade Anlæggene
 Axel Møllers Have 
 Egernvej Parkanlæg
 Femte Juni Plads 
 Frederiksberg Have
 Frederiksberg Ældre Kirkegård
 Grøndalen
 Grøndalsengen 
 Haveforeningens Have
 Hostrups Have

 Julius Thomsens Plads
 Landbohøjskolen
 Langelands Plads

 Lindevangsparken
 Rosenhaven
 Solbjerg Parkkirkegård 
 Søfrontparken    
 Søndermarken
 Søndermark Kirkegård
Andre:____________________
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Notér:
Vejrlig:________________________________

Adresse:______________________________
Dato:__________________________________
Tidspunkt:___________________________


