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Naboskabsundersøgelse i Skovparken 2015 

Afdelingsbestyrelsen i Skovparken, og Fællessekretariatet for den boligsociale helhedsplan har 

sammen med flere frivillige beboere gennemført en naboskabsundersøgelse i Skovparken. 

 

I alt har 139 voksne beboere besvaret spørgeskemaet.   

 

Denne rapport er en kort sammenfatning af resultaterne. 

 

 Man kan se alle undersøgelsens resultater på hjemmesiden: www.aktive-boligområder.dk. Man 

kan også få hente et udskrift eller få det tilsendt. 

 

Henvendelse til: 

 

Beboerkonsulent Bente Kjær i Anemonen, Byparken 40 st. th. Torsdag fra 14 – 16,  

bk@sab.dk eller 23 38 93 69 

 

Eller 

 

Sekretariatsleder Mette Østerberg,  

moe@domea.dk, 24 84 33 87 

 

 

 

 

 

http://www.aktive-boligområder.dk/
mailto:bk@sab.dk
mailto:moe@domea.dk
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Undersøgelsens 7 temaer   

Naboskabsundersøgelsen måler beboernes oplevelse af 7 temaer: 

 

 

 

 

 

 

 

Tilfredshed 
med 

boligområdet 

Naboskabet 

Kontakter ud 
af 

boligområdet 

Tryghed Fysiske miljør 

Ressourcer i 
boligområdet 

Accept af 
forskellighed 
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Skovparken er et godt sted at bo! 

- Konklusion  
Undersøgelsen viser, at de fleste beboere overordnet set oplever Skovparken, som et godt sted at 

bo og mange vil gerne bo i området i mange år. Undersøgelsen viser desuden at: 

 Der er en meget stor accept af forskellighed blandt beboerne.  

 Beboerne i Skovparken er også meget hjælpsomme og opmærksomme på hinanden.  

 Man oplever generelt at have det godt sammen på tværs af alder og etnisk tilhørsforhold.  

Beboerne er ofte meget aktive og deltager i ting, som ligger uden for boligområdet.  

 Beboere er glade for de fysiske arealer  

 Beboerne opfatter Skovparken som et trygt sted at færdes og bo med børn. 

Undersøgelsen viser også områder, hvor der plads til udvikling og forbedring. Den giver anledning 

til følgende spørgsmål: 

 Hvordan får man flere beboere til at deltage i og stå for aktiviteter? 

 Hvordan sikrer man, at beboernes egne gode ideer til forbedring af boligområdet bliver 

hørt? 

 Hvordan styrker man den fælles ansvarsfølelse overfor de fysiske arealer? 

 Hvordan styrker man tilliden mellem beboerne og åbenheden overfor nye naboer? 

 Hvad kan man gøre for at støtte beboerne især i forhold til job og uddannelse? 

 Hvad kan man gøre, hvis man oplever kriminalitet i boligområdet eller føler sig utryg? 
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Gennemgang af resultaterne for de enkelte temaer 

Tema 1: Tilfredshed med boligområdet 

Beboerne i Skovparken er overordnet set meget tilfredse med deres boligområdet og mange har 

lyst til at blive boende i mange år 

 

Tema 2: Naboskabet 

De fleste beboere har en oplevelse af godt naboskab i Skovparken. Man hilser på hinanden, 

respekterer hinanden, og har det godt sammen på tværs af alder og etnisk tilhørsforhold. Sproget  

kan dog være en udfordring. 

Der er også en generel oplevelse af, at beboerne er hjælpsomme. Der bliver holdt øje med ældre 

naboer, og ser man dem ikke, som man plejer, undersøger man hvorfor. De fleste beboere kender 

mindst en anden beboer, som de ville lade se efter ens barn eller opbevare nøgle for en. 

Der er ikke mange som mener, at de har mistillid til de andre beboere eller at beboere er dårlige til 

at vise åbenhed overfor nye beboere. Tillid og åbenhed kan dog godt være mulige 

udviklingsområder. Der er i hvert fald mange, som svarer neutralt på de spørgsmål.  

Tema 3: Kontakter ud af boligområdet 

Mange beboere er aktive uden for boligområdet. Halvdelen er medlem af minimum en forening 

uden for boligområdet, og ca. hver fjerde deltager i en eller anden form for frivilligt arbejde. 

 

Mange beboere har også kontakter udenfor boligområdet, som de ikke er i familie med. Kontakter 

kan være meget hjælpsomme, men en del har ikke nogen kontakter, som kan hjælpe, når det 

kommer til jobsøgning og uddannelse 

 

Tema 4: Trygheden 

De fleste beboere føler sig trygge ved at bo og færdes i Skovparken, og synes, at Skovparken er et 

trygt sted for børn. 

 

Der kan dog godt være personer, som man føler sig utrygge ved i boligområdet, og en tredjedel 

har en oplevelse af kriminalitet som et problem i Skovparken 

Tema 5: Det fysiske miljø 

De fleste beboere synes, at de grønne områder og for mulighederne for at opholde sig og være 

aktive uden for er gode. Tilfredsheden med de indendørs muligheder er dog knap så stor. 

 

En del synes ikke, at beboerne er gode nok til at passe på fællesarealerne og de fælles ting. 
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Tema 6: Ressourcer i boligområdet 

En del af de beboere har aldrig eller kun sjældent deltaget i aktiviteter i Skovparken eller været 

med til at arrangere nogle aktiviteter. Der er imidlertid rigtig mange, som tror, at de gerne vil 

deltage og være med til at arrangere, hvis de blev opfordret til det. Der er også en del, som svarer, 

at de indenfor det sidste år har fået mindst en god ide, til en aktivitet eller forbedring, som kan 

gøre Skovparken til et sjovere eller bedre sted at bo. 

 

De fleste mener, at beboerne bliver hørt i beslutninger, der vedrører boligområdet, men der er 

dog også en del, som ikke deler den opfattelse. 

Tema 7: Accept af forskellighed 

Der er generelt et stor accept af forskellighed blandt beboerne. Det gælder især med hensyn til 

beboere med anden politisk overbevisning, nationalitet, religion og mange børn, samt med meget 

gamle beboere. Knap så mange – men alligevel flertallet- synes også, at det er i orden, at der bor 

beboere som er kriminelle, alkoholikere og psykisk syge. Derimod synes et flertal ikke, at det er i 

orden, at der bor narkomaner i Skovparken. 


