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Hovedresultaterne fra
brugerundersøgelse blandt
institutioner i Aalborg,
oktober 2007
Følgende er en opsummering af hovedresultaterne fra bru-
gerundersøgelsen omhandlende udearealer ved institutioner 
i Aalborg foretaget i Aalborg i oktober 2007. Efterfølgende 
bliver resultaterne beskrevet nærmere og uddybet yderligere.

Undersøgelsen blev gennemført som en websurvey via 
SurveyXact. I praksis blev der udsendt en e-mail med et link 
til et webspørgeskema til den enkelte institution primært rettet 
mod institutionens leder. Der var mulighed for at kontakte 
andre på institutionen, men den mulighed blev ikke benyttet.

I alt svarede 117 respondenter på spørgsmålene i websur-
veyen. Af disse respondenter er 97,4 % ledere, og 2,6 % 
besvarede spørgsmålet om titel med ”andet”. Ser man på, 
hvilke institutionstyper disse 117 respondenter repræsenterer, 
finder man en overvægt af børnehaver (55,6 %) og folkeskoler 
(17,1 %) samt andet (21,4 %).

Generelt bruges institutioners udearealer af institutionens 
daglige brugere (børn/ældre/elever), hvilket er tilfældet i 98,3 
% af institutionernes besvarelser. Men også andre, oftest 
kvarterets børn, er nævnt som brugere af institutionernes 
udearealer, hvilket er tilfældet hos 29,1 % af institutionerne. 
Det kan med andre ord konkluderes, at institutioners udear-
ealer bruges af andre af Aalborgs borgere og dermed udgør 
en mulighed for og tilbud om rekreation og leg på linje med 
Aalborgs parker. 

Via websurveyen blev respondenterne desuden spurgt 
om, hvilke elementer de finder vigtige i et godt fungerende 
udeareal. Top fem listen over vigtige elementer ser i den 
forbindelse således ud:

Legepladser mener 74,8 % af respondenterne er ”meget 
vigtigt”.
Borde og bænke mener 69,9 % er ”meget vigtigt”.

Græsarealer mener 65,0 % er ”meget vigtigt”.
Træer mener 61,2 % er ”meget vigtigt”.
Hegn og krat mener 56,3 % er ”meget vigtigt”.
Områder med læ mener 56,3 % er ”meget vigtigt”.

Til spørgsmålet om, hvor tilfredsstillende enkeltelementer på 
institutionernes udelarealer bliver vedligeholdt, falder svarene 
oftest i kategorien ”tilfredsstillende”. Det gælder for græsar-
ealer (57,0 %), blomster (30 %) (her er svarene i kategorien 
”hverken/eller” dog større), træer (57,0 %), hegn og krat (43 
%) og hække (46 %).
Kun vedrørende belægning er svarprocenten i kategorierne 
”tilfredsstillende” og ”ikke tilfredsstillende” lige store, nemlig 
29 %. Dette forhold understreges af, at der i andre dele 
af undersøgelsen ofte er bemærkninger til kvaliteten af 
belægningerne samt deres vedligehold.

I den sidste del af websurveyen blev der spurgt til, hvad insti-
tutionernes udearealer kan rumme af nye elementer. Her blev 
modtaget over 40 forslag, bestående af mange delementer 
med varierede indhold. Forslagene er kendetegnet ved, at 
der ofte er tale om små justeringer af eksisterende genstande 
på udearealer. Kun i ganske få tilfælde er der ønsker om 
større og dyre elementer såsom en beachvolley-bane. En del 
respondenter efterspørger for eksempel ikke andet end et 
læs stubbe (30 - 40 cm længde), som børnene i eksempelvis 
børnehaverne kan lege med.

Der er endvidere spurgt til, om der på de enkelte institutioner 
er ønsker om at få fjernet elementer på udearealerne, hvortil 
svaret i den forbindelse ofte er nej. 

Endelig blev der i spørgeskemaet givet plads til ”øvrige 
bemærkninger”, og i den forbindelse er det overordnede 
indtryk, at institutionerne er jævnt tilfredse, men har en række 
enkelte ønsker, som vil kunne forbedre brugernes trivsel. 
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Introduktion

Denne rapport er et produkt af et forskningsudviklingssa-
marbejde mellem Aalborg Kommune og forskningsprojektet 
DMB ”Det Mangfoldige Byrum”, der gennemføres ved Aalborg 
Universitet. Målet med samarbejdet er at lave en række 
bruger- og borgerundersøgelser af tilfredsheden med fire 
udvalgte parker
i Aalborg Kommune i august måned 2007 samt en bru-
gerundersøgelse blandt institutioner i Aalborg Kommune. 
Rapportens indhold består af en samlet afrapportering af 
resultatet af undersøgelsen, der blev gennemført blandt 
repræsentanter for institutionerne (Respondenter) i Aalborg 
foretaget i Aalborg i oktober 2007.

Billede fra børnehaven Tusindfryd
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Undersøgelsessetup

Undersøgelsen blev gennemført som en websurvey via 
SurveyXact. I praksis blev der sendt en E-mail med et link et 
webspørgeskema til den enkelte institution primært rettet mod 
institutionens leder. Der var med udgangspunkt i svarende 
fra websurveyen mulighed for at kontakte andre på den 
institutionen, men den mulighed blev ikke benyttet.

Billede fra børnehaven Tusindfryd
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Resultater
af borgerundersøgelse
blandt institutioner
i Aalborg, oktober 2007
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Overordnet karakteristik af
respondenterne - Spørgsmål 1 og 2 

Samlet antal respondenter n=117 Samlet antal respondenter n=117

I alt svarede 117 respondenter på spørgsmålene i websurvey-
en. Heraf var 97,4 % ledere respondenter og 2,6 % svarede, 
at de var ”andet”. Af disse 2,6 % svarende til 3 respondenter 
betegnede to sig som ”souschef”. På den baggrund kan det 
konkluderes, at man via websurveyen fik fat i de ønskede 
respondenter. Ser man på hvilke institutionstyper, disse 117 
respondenter repræsenterer, finder man en overvægt af 
børnehaver 55,6 % og folkeskoler 17,1 % samt andet 21,4 %. 
Den forholdsvis store svarandel under ”andet” kan forklares 
med den efterfølgende mulighed for at beskrive institutions-
typen meget præcist med egne ord. F.eks. har nogle respon-
denter, i alt 4, under andet tilføjet ” integreret daginstitution for 
0-6 årige”, som ikke fremgår af hovedkategorierne.
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Brug af institutionernes
udearealer - Spørgsmål 3

Billede fra børnehaven Tusindfryd

Generelt bruges institutioners udearealer af Institutionens da-
glige brugere her forstået som (børn / ældre / elever), hvilket 
var tilfældet i 98,3 % af institutionerne. Men respondenterne 
angiver også at ”andre”, oftest kvarterets børn blev nævnt 
som brugere af institutionernes udearealer, det var tilfældet på 
29,1 % af institutionerne. Det kan med andre ord konkluderes, 
at institutioners udearealer bruges af andre af Aalborgs borg-
ere og dermed udgør en mulighed for og tilbud om rekreation 
og leg på linje med Aalborgs parker. For at understrege dette 
forhold angiver 34 respondenter under svarkategorien ”andre” 
og ”HVEM BRUGER INSTITUTIONENS UDEAREALER?” 
oftest f.eks. ”børn, som bor i området omkring børnehaven” 
eller f.eks. ”kvarterets børn”. Endelig er der eksempler på at 
f.eks. ”idrætsforeninger” mm. bruger udearealerne.
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Spørgsmål 4 (Udgået)
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Elementer på udearealerne i 
institutionerne - Spørgsmål 5

Samlet antal respondenter (Græsarealer=103, blomster=103, træer=103, Hegn 

og krat=103, vandbassiner og skulpturer=103, dyreliv=103, områder med 

læ=103, borde og bænke=103, Grillpladser=103, legepladser=103, områder til 

boldspil=103, overdækkede arealer=103, belysning=103, andet=101).

Respondenterne blev også via websurveyen spurgt om 
hvilke elementer, der var vigtige. Top fem listen over vigtige 
elementer så i den forbindelse således ud:

”Legepladser” mente 74,8 % af respondenterne var ”Meget 
vigtigt”.
”Borde og bænke” mente 69,9 % af respondenterne var 
”Meget vigtigt”.
”Græsarealer” mente 65,0 % af respondenterne var ”Meget 
vigtigt”.
”Træer” mente 61,2 % af respondenterne var ”Meget vigtigt”.
”Områder” til boldspil mente 62,1 % af respondenterne var 
”Meget vigtigt”.
 
I den anden ende af  denne del af skalaen under ”Meget 
vigtigt” finder man  ”Vandbassin og skulpturer” som 4,9 % af 
respondenterne mener, er ”Meget vigtigt” samt  ”Dyreliv (fugle 
mm.)” som 27,2 % af respondenterne mener det er ”Meget 
vigtigt”. Svarende skal ses i sammenhæng med, at mange 
af respondenternes institutioner er børnehaver 55,6 % og 
folkeskoler 17,1 %.
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Institutionernes udearealer og 
deres drift og pleje - Spørgsmål 6

Når der spørges til, hvor tilfredsstillende enkeltelementer på 
institutionernes udelarealerne bliver vedligeholdt, så falder 
svarende oftest i kategorien ”Tilfredsstillende”. Det gælder for 
”Græsarealer”, hvor 57,0 % af respondenterne mener, det er 
”Meget vigtigt”. De tilsvarende tal for ”Træer” 57,0 %, ”Hegn 
og krat” 43 %, ”Hække 46 %” og ”Blomster” 30 % (her er 
svarene i kategorien ”Hverken/eller” dog større nemlig 33 %).
 
Kun i et tilfælde, under elementet ”Belægninger” er der 
tale om, at antallet af svar i henholdsvis kategorierne 
”Tilfredsstillende” og ”Ikke Tilfredsstillende” er lige store, 
nemlig 29 %. Dette forhold understreges af, at der ofte er 
bemærkninger til kvaliteten af belægningerne samt deres 
vedligehold, i andre dele af undersøgelsen.

Samlet antal respondenter (Græsarealer=100, blomster=100, træer=100, Hegn 

og krat=100, hække=100, belægning=100 andet=101)
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Nye elementer mm. på
institutionernes udearealer
- Spørgsmål 7 og 8

I den sidste del af websurveyen blev der spurgt til, hvad 
institutionernes udearealer kunne rumme af nye elementer. 
Her blev modtaget over 40 forslag, bestående af mange 
delementer, med varierede indhold. Forslagene er kendeteg-
net ved, at der ofte var tale om små og mindre justeringer 
af ting på udearealer. Kun i ganske få tilfælde var ønsket 
større og dyre ting som f.eks. en Beachvolley-bane. En del 
respondenter efterspurgte f.eks. bare et læs stubbe (30 - 40 
cm længde), som børnene f.eks. i børnehaverne kunne lege 
med.

Der blev endvidere spurgt til, om man på de enkelte 
institutioner havde ønsker om at få fjernet elementer på 
udearealerne, i den forbindelse var svaret ofte nej. Endelig 
blev spørgsmålet ”øvrige bemærkninger” stillet, og i den 
forbindelse var det overordnet indtryk, at man var jævnt 
tilfreds, men havde en række enkelte ønsker, som ville kunne 
hæve brugernes trivsel. Der henvises endvidere til svarende i 
bilagsdelen, som er fuldstændigt gengivet.



14 HelPark

Referenceliste

Jensen, F.S. og Guldager, S
Den rekreative brug af tre parker i Københavns Kommune
– Enghaveparken, Fælledparken og Amager Fælled,
2003-2004
Maj 2005
http://www.vejpark2.kk.dk/publikationer/pdf/408_KBH_rap-
port_
netversion.pdf

Jensen, F. S.
Friluftsliv i 592 skove og andre naturområder
http://www.sl.kvl.dk/Videnblade/%7BDDA1C2BF-BAE9-4A9A-
8C76-622A53D64F08%7D.pdf



15HelPark

Bilag

A   Spørgeskema          20

B  Respondenternes ideer og forslag       21

C  Tabeludtræk fra spørgeskema        28



16 HelPark

Bilag A
Spørgeskema
På de følgende sider vil vi kort spørge dig om en række forhold vedrørende din institutions udearealer. Spørgeskemaet, som 
tager et par minutter at gennemføre, er udviklet i samarbejde mellem Aalborg Kommune og Aalborg Universitet. Aalborg 
Universitet er ansvarlig for afviklingen af undersøgelsen. Din besvarelse er anonym, og resultaterne fra hele spørgeskemaun-
dersøgelsen vil blive tilgængelige i slutningen af 2007.
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Bilag B
Respondenternes ideer og 
forslag
Forslagene er hentet fra spørgsmål 6:
HAR DU ØNSKER TIL, HVAD JERES UDEAREALER 
KUNNE RUMME AF NYE ELEMENTER?
SKRIV HER:

Frugtbuske og træer.
En multibane til sport højere bakke til lege. Niveauregulering 
af skolegård læskur til børn og voksent nyt træ for det stormen 
ødelagde.
Bærbuske, flere blomster op af hegnene.
Gamle store træstammer der kan klatres på.
Overdækning af terrasse.
Et skur som kan indeholde et træværksted (Emil fra Løn-
neberg) og som ligger lige i forbindelse med bålpladsen. 
Vi har nemlig ikke plads eller rum til et træværksted i selve 
børnehaven.
Et klatretårn. En form for pavillon med tag så der er skygge og 
en balancebum.
Mindre områder, hvor der kan leges de stille lege. Mere vild 
natur. Rindende vand om sommeren, en lille å. Mulighed for 
at dække af for solen flere steder på en nem måde. Drivhus 
og køkkenhave. En lille fodboldbane, med stationære mål. 
Dufthave med mange forskellige blomster, der tiltrækker bier 
og sommerfugle.
Vi kunne godt tænke os et solsejl, så vores vuggestuebørn 
som sidder meget i sandkassen ikke bliver forbrændt.
Vi har f.eks. ikke græs. Det kunne vi godt tænke os. Vi 
vil også gerne have flere motoriske legeredskaber. Vi har 
legeplads i 2 plan. Vil gerne udnytte det bedre.
Vi har et ønske om genplantning af buske, idet børnene er 
hårde ved buskene, når de får lov at bruge dem til at klatre 
i. Derudover vil vi gerne ha´ lidt læ ved bålpladsen i form af 
nogle klatreplanter.
Vi har en ny legeplads, som er opdelt i forskellige legerum. Så 
vi har ingen nye ønsker.
Vi vil meget gerne have et nyt skur.
Legepladsen er for lille. Det ville være ønskeligt med flere 
buske og andre gemmesteder. Større friarealer til boldt spil, 

“grovmotoriske lege” og muligheder for at have plads til at 
kunne lave større arrangementer. LEGEPLADSEN ER FOR 
LILLE.
Overdækkede arealer. Læskur, drivhusfacade foran dør, 
Halvtag foran dør. Ny låge ved indgang til legeplads, junglesti 
ved pilekrat trampolin nedbygget i jorden, græsset. Forskellige 
læhegn rundt omkring.
Læskur.
Noget mere beplantning i form af træer, større buske der kan 
danne små rum på legepladsen. En pil ville også være en 
mulighed at bruge.
“Jordbunke” til at grave i. Ny rutsjebane. Faldunderlag flere 
steder. Ny dobbeltlåge ud til vejen. Solafskærmning.
Udvidelse af cykelbane. Malet hajtænder på båse o.l. på 
cykelbanen. Nye træstubbe til balance og anden leg. Vil gerne 
have flere fliser lagt, men har hørt at v ikke må gøre dette 
arbejde.
Pile hække, trappe opad bunker.
Overdækket bålplads, store træer, blomster og buske.
Udelys, overdækket områder blandt andet bålplads. Vand 
pumper/haner i sandkasse, vand baner, flere små kroge/huler 
med pileflet og fodbold mål til fodboldbanen.
Flere træer - mere græs - renoveret legeplads.
Ingen ønsker.
Nej, ikke på nuværende tidspunkt.
Pilehytter og frugt træer samt spiselige bærbuske.
Bedre bålplads.
Flere træer, grøn afskærmning omkring legeredskaber.
Vi bruger selv ufattelig meget arbejdstid (pædagogisk 
normeret personale) til at vedligeholde udearealer.
Blomster til afskæring og blomster med farver og duft.
Områder der giver naturlige udfordringer til krop og bevæge-
apparat. Sanserne skal stimuleres genne duft og farve
Beachvolley-bane.
Gangstier, sansehave for demente. Bænke i baghaven. Flere 
blomster bedre belægning på eksisterende gangarealer.
Vi vil meget gerne have et hegn ud mod Sygehusvej foran 
vores demens boliger, så de der bor i boligerne kan bruge 
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deres terrasser, og kan nyde den fantastiske udsigt de har ud 
over fjorden.
Da det er ældreinstitution, er det vigtig med blomster og 
farver.
Ny legeplads samt nyt græs på vores boldbane
Læpladser, blomster flere borde og bænke og bedre belægn-
ing
Aktivitetsplads med udfordringer til elevernes motorik
Renholdelse af græs, hække m.m. lidt oftere
Vi har meget utilstrækkelige udearealer, så de er hårdt 
belastede, men pasningen af det er meget utilstrækkelig - 
også i forhold til den indgåede aftale. Vi mangler simpelthen 
mere plads.
En gril hytte
Flere buske i grupper samt træ med bær (efterårsfarver)
Nye planter og træer - gammelt er fjernet!
Legepladser boldspilspladser multibane hyggehjørner med sol 
og læ udendørs spisepladser kørebaner til de små
nye boldbaner, bedre belægninger
Pilehytter, asfalteret cykelbane rundt om huset, 
forundringskasser(hvor man kan lave forskellige natur ting og 
forsøg) evt. sansehjørner.
En bålplads
Noget med vand ville være rigtig fint. En bred låge i hegnet, 
så der kan køres ind med mindre maskiner. Flisebelægning 
ved indgang ser rigtig træls ud og trænger til udskiftning.
Flere bærbuske og hytter
Drikkefontæne, overdækkede arealer, væltet træstamme til 
klatring. Oversavede træstubbe til klatring/balance.
Nej, vi bor i lejlighed
Vi kunne godt ønske os at få plantet nogle flere træer og 
buske, som kan give lidt mere læ på vores legeplads.
mere græs, flere indhegnede områder med pil
Plan belægning og græsareal klippet græsplæne rengjorte 
flisearealer ordnede bede rundt om huset bedre hegn bedre 
låge generelt ønske om vedligeholdelse af udearealer.
Vi har mange ønsker til vores udearealer som f.eks. - en 
beachvolleybane, som vi selv er ved at lave ved håndkraft 
- beplantning omkring vores terrasser, så vi kan få læ og 
skygge - overdækning af en del af arealet - almindelig 
forskønnelse af området f.eks. med plantekasser - også nogle 
i en højde, som kunne være tilgængelige for kørestolsbrugere 
- et udekøkken på vores byggelegeplads - en bygning på 
vores byggelegeplads eller reparation af de eksisterende til 
opbevaring og til at være i læ og tørvejr - bedre belysning 

omkring vores bygning - bedre vedligehold af belægning og 
ukrudts bekæmpelse på den nederste del af Gl. Kongevej, så 
området kunne se mere tiltalende ud.
legeredskaber - vi har kun et enkelt klatreredskab og en 
gynge og en sandkasse. Et område specielt indrettet til vores 
vuggestuebørn cykelbane optegnet på fliserne junglesti / 
kravle og forhindringsredskaber
Vi kunne tænke os ind imellem at få kørt eksempelvis et 
mindre læs stubbe (30 - 40 cm længde), som bruges til leg. I 
vores område forsvinder de lidt efter lidt, så et lille læs i ny og 
næ ville være ok. Et bundt rafter på omkring 2 m. ville også 
være velkommen.
Legeredskab til balancegang
Udhus til natur aktiviteter. Legehuse.
Udendørs vandhane børnene kan drikke af. At legepladsen 
med de få ting vi har - gynger, legehuse blev genetableret så 
børnene kunne bruge dem. At vores fliseareal/indgangsareal 
til børnehaven blev gjort bredere og udvidet således at 
børnene ikke kun kan køre på indgangsarealet. Tillige med 
at traktor med snekost kan køre på flise arealet således at 
jorden ikke bliver kørt op når de kører her. Et skur vi kunne 
bruge som udeværksted. Evt. et overdækket areal med 
solsejl.
Det har vi egentlig ikke.
Evt. skulpturer i forskellige materialer (sten, træ o. lign.), men 
uden vandbassin.
Flere blomster, Klatretårn, og andre legeredskaber så 
legepladsen bliver mere motorisk udfordrende. Højbede med 
planter der dufter, så lugte sansen bliver udfordret, især til de 
handicappede børn. En sandkasse som kørestolsbrugere kan 
køre ind under og nå fra siddende stilling.
nogle ting, træ stubbe børnene kunne slæbe rundt med.
Beplantning som giver flere rum på legepladsen, overdækket 
bålplads og bedre mulighed for at klatre
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Bilag C
Tabeludtræk fra spørgeskema

1. BASISREGISTRERING. ER DU:
(sæt ét kryds) 
    Respondenter Procent
Leder    114  97,4 %
Formand for bestyrelse  0  0,0 %
Andet,(elevråd, børneråd, ældreråd),
skriv hvad:   3  2,6 %
I alt    117  100,0%

1. BASISREGISTRERING. ER DU:
(sæt ét kryds) - Andet,(elevråd, børneråd, ældreråd),
skriv hvad:
Håndværker
Souschef
souschef

2. INSTITUTIONSTYPE?
(sæt gerne flere kryds)
    Respondenter Procent
Folkeskole   20  17,1 %
DUS-ordning   10  8,5 %
Børnehave   65  55,6 %
Vuggestue   12  10,3 %
Fritidshjem   0  0,0 %
Ældre institution   11  9,4 %
Andet, skriv hvad:   25  21,4 %

2. INSTITUTIONSTYPE?
(sæt gerne flere kryds) - Andet, skriv hvad:
Integreret daginstitution 0-5 år
Integreret daginstitution for 0-6 årige
Integreret daginstitution
Daginstitution for 0-6 årige
Gæstedagpleje
Daginstitution 0 - 5 år.
Integreret institution

Familiebehandlingsinstitution
Fritidscenter
Fritidscenter
Plejehjemsboliger
Plejehjem for yngre sen hjerneskadet
Sundhedscenter
Fritidsordning for 4-7 klasse
Skole med landsbyordning
Daginstitution
Dagpleje
Familiebehandlingsinstitution
Fritidscenter
Fritidscenter
Integreret inst. 0-6 år
Aften og døgn institution
Daginstitution
Gæstehus
Dagbehandlingsinstitution 0-6 år
Daginstitution
Fritidscenter

3. HVEM BRUGER INSTITUTIONENS UDEAREALER?
(sæt gerne flere kryds)
    Respondenter Procent
Institutionens ansatte  84  71,8 %
Institutionens brugere
(Børn / Ældre / elever)  115  98,3 %
Andre, skriv hvem:  34  29,1 %
I alt    117  100,0%

3. HVEM BRUGER INSTITUTIONENS UDEAREALER?
(sæt gerne flere kryds) - Andre, skriv hvem:
borgere i byen samt lejere i gymnastiksal
Børn, som bor i området omkring børnehaven
spejdere og andre børn i kvarteret
efter lukketid brug børn fra nabolaget i perioder legepladsen
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Kvarterets børn
kvarterets børn
de lokale børn, når børnehaven er lukket
Når der er lukket. Børn og unge fra kvarteret
Kvarterets børnefamilier. Samt brugere af naboboldbanen
Kvarterets børn og unge (efter kl. 16)
kvarterets børn/unge efter institutionens lukketid
i perioder børn fra kvarteret efter lukketid, de er ikke med i 
brugstiden.
Børn fra området uden for åbningstid
Kvarterets børn udenfor åbningstiden
Børn i området går ind på legepladsen uden for åbningstiden
børn fra byen
byens børn bruger legepladsen lejlighedsvis i weekenden
Dagplejen. Børn i området
børn fra nærområdet udenfor vores åbningstid
lokalområdet
borgere i lokalområdet
Sulsted idrætsforening
Kvarterets børn
Idrætsforening
Beboere i byen
byen borger i weekenden
børn fra byen, efter lukketid
Områdets børn efter kl. 17.00
beboere i områderne
der er ikke noget udeareal
40 børn + 7 personaler
Børn og forældre som bor i området
Børn, der bor i området - efter lukketid
nabo institutioner

4. UDGÅET
    
5. HVOR VIGTIGE ER FØLGENDE ELEMENTER FOR JER? 
- Græsarealer
    Respondenter Procent
Meget vigtigt for os  67  65,0 %
Vigtigt for os   31  30,1 %
Hverken /eller   3  2,9 %
Ikke vigtigt for os   1  1,0 %
Slet ikke vigtigt for os  1  1,0 %
Ved ikke    0  0,0 %
I alt    103  100,0%

5. HVOR VIGTIGE ER FØLGENDE ELEMENTER FOR JER?
- Blomster
    Respondenter Procent
Meget vigtigt for os  18  17,5 %
Vigtigt for os   51  49,5 %
Hverken /eller   19  18,4 %
Ikke vigtigt for os   12  11,7 %
Slet ikke vigtigt for os  2  1,9 %
Ved ikke    1  1,0 %
I alt    103  100,0%

5. HVOR VIGTIGE ER FØLGENDE ELEMENTER FOR JER? 
- Træer
    Respondenter Procent
Meget vigtigt for os  63  61,2 %
Vigtigt for os   34  33,0 %
Hverken /eller   3  2,9 %
Ikke vigtigt for os   1  1,0 %
Slet ikke vigtigt for os  2  1,9 %
Ved ikke    0  0,0 %
I alt    103  100,0%

5. HVOR VIGTIGE ER FØLGENDE ELEMENTER FOR JER? 
- Hegn og krat
    Respondenter Procent
Meget vigtigt for os  58  56,3 %
Vigtigt for os   40  38,8 %
Hverken /eller   4  3,9 %
Ikke vigtigt for os   0  0,0 %
Slet ikke vigtigt for os  1  1,0 %
Ved ikke    0  0,0 %
I alt    103  100,0%

5. HVOR VIGTIGE ER FØLGENDE ELEMENTER FOR JER? 
- Vandbassin og skulpturer
    Respondenter Procent
Meget vigtigt for os  5  4,9 %
Vigtigt for os   11  10,7 %
Hverken /eller   30  29,1 %
Ikke vigtigt for os   29  28,2 %
Slet ikke vigtigt for os  24  23,3 %
Ved ikke    4  3,9 %
I alt    103  100,0%
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5. HVOR VIGTIGE ER FØLGENDE ELEMENTER FOR JER? 
- Dyreliv (fugle mm.)
    Respondenter Procent
Meget vigtigt for os  28  27,2 %
Vigtigt for os   43  41,7 %
Hverken /eller   22  21,4 %
Ikke vigtigt for os   3  2,9 %
Slet ikke vigtigt for os  6  5,8 %
Ved ikke    1  1,0 %
I alt    103  100,0%

5. HVOR VIGTIGE ER FØLGENDE ELEMENTER FOR JER? 
- Områder med læ
    Respondenter Procent
Meget vigtigt for os  58  56,3 %
Vigtigt for os   39  37,9 %
Hverken /eller   3  2,9 %
Ikke vigtigt for os   0  0,0 %
Slet ikke vigtigt for os  2  1,9 %
Ved ikke    1  1,0 %
I alt    103  100,0%

5. HVOR VIGTIGE ER FØLGENDE ELEMENTER FOR JER? 
- Borde og bænke
    Respondenter Procent
Meget vigtigt for os  72  69,9 %
Vigtigt for os   27  26,2 %
Hverken /eller   1  1,0 %
Ikke vigtigt for os   0  0,0 %
Slet ikke vigtigt for os  1  1,0 %
Ved ikke    2  1,9 %
I alt    103  100,0%

5. HVOR VIGTIGE ER FØLGENDE ELEMENTER FOR JER?
- Grillpladser
    Respondenter Procent
Meget vigtigt for os  28  27,2 %
Vigtigt for os   45  43,7 %
Hverken /eller   12  11,7 %
Ikke vigtigt for os   8  7,8 %
Slet ikke vigtigt for os  7  6,8 %
Ved ikke    3  2,9 %
I alt    103  100,0%

5. HVOR VIGTIGE ER FØLGENDE ELEMENTER FOR JER? 
- Legepladser
    Respondenter Procent
Meget vigtigt for os  77  74,8 %
Vigtigt for os   16  15,5 %
Hverken /eller   4  3,9 %
Ikke vigtigt for os   2  1,9 %
Slet ikke vigtigt for os  4  3,9 %
Ved ikke    0  0,0 %
I alt    103  100,0%

5. HVOR VIGTIGE ER FØLGENDE ELEMENTER FOR JER? 
- Områder til boldspil
    Respondenter Procent
Meget vigtigt for os  64  62,1 %
Vigtigt for os   27  26,2 %
Hverken /eller   6  5,8 %
Ikke vigtigt for os   2  1,9 %
Slet ikke vigtigt for os  4  3,9 %
Ved ikke    0  0,0 %
I alt    103  100,0%

5. HVOR VIGTIGE ER FØLGENDE ELEMENTER FOR JER? 
- Overdækkede arealer
    Respondenter Procent
Meget vigtigt for os  40  38,8 %
Vigtigt for os   51  49,5 %
Hverken /eller   8  7,8 %
Ikke vigtigt for os   2  1,9 %
Slet ikke vigtigt for os  2  1,9 %
Ved ikke    0  0,0 %
I alt    103  100,0%

5. HVOR VIGTIGE ER FØLGENDE ELEMENTER FOR JER?
- Belysning
    Respondenter Procent
Meget vigtigt for os  29  28,2 %
Vigtigt for os   37  35,9 %
Hverken /eller   21  20,4 %
Ikke vigtigt for os   7  6,8 %
Slet ikke vigtigt for os  5  4,9 %
Ved ikke    4  3,9 %
I alt    103  100,0%
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5. HVOR VIGTIGE ER FØLGENDE ELEMENTER FOR JER?
- Andet
    Respondenter Procent
Meget vigtigt for os  9  8,9 %
Vigtigt for os   6  5,9 %
Hverken /eller   27  26,7 %
Ikke vigtigt for os   1  1,0 %
Slet ikke vigtigt for os  5  5,0 %
Ved ikke    53  52,5 %
I alt    101  100,0%

6. HVOR TILFREDSSTILLENDE SYNES DU FØLGENDE 
ELEMENTER BLIVER VEDLIGEHOLDT?
- Græsarealer
    Respondenter Procent
Meget tilfredsstillende  16  16,0 %
Tilfredsstillende   57  57,0 %
Hverken /eller   12  12,0 %
Ikke tilfredsstillende  12  12,0 %
Slet ikke tilfredsstillende  3  3,0 %
Ved ikke    0  0,0 %
I alt    100  100,0%

6. HVOR TILFREDSSTILLENDE SYNES DU FØLGENDE 
ELEMENTER BLIVER VEDLIGEHOLDT?
- Blomster
    Respondenter Procent
Meget tilfredsstillende  9  9,0 %
Tilfredsstillende   30  30,0 %
Hverken /eller   33  33,0 %
Ikke tilfredsstillende  14  14,0 %
Slet ikke tilfredsstillende  3  3,0 %
Ved ikke    11  11,0 %
I alt    100  100,0%

6. HVOR TILFREDSSTILLENDE SYNES DU FØLGENDE 
ELEMENTER BLIVER VEDLIGEHOLDT?
- Træer
    Respondenter Procent
Meget tilfredsstillende  14  14,0 %
Tilfredsstillende   57  57,0 %
Hverken /eller   17  17,0 %
Ikke tilfredsstillende  10  10,0 %
Slet ikke tilfredsstillende  2  2,0 %
Ved ikke    0  0,0 %
I alt    100  100,0%

6. HVOR TILFREDSSTILLENDE SYNES DU FØLGENDE 
ELEMENTER BLIVER VEDLIGEHOLDT?
- Hegn og krat
    Respondenter Procent
Meget tilfredsstillende  10  10,0 %
Tilfredsstillende   43  43,0 %
Hverken /eller   24  24,0 %
Ikke tilfredsstillende  19  19,0 %
Slet ikke tilfredsstillende  3  3,0 %
Ved ikke    1  1,0 %
I alt    100  100,0%

6. HVOR TILFREDSSTILLENDE SYNES DU FØLGENDE 
ELEMENTER BLIVER VEDLIGEHOLDT?
- Hække
    Respondenter Procent
Meget tilfredsstillende  10  10,0 %
Tilfredsstillende   46  46,0 %
Hverken /eller   27  27,0 %
Ikke tilfredsstillende  12  12,0 %
Slet ikke tilfredsstillende  2  2,0 %
Ved ikke    3  3,0 %
I alt    100  100,0%
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6. HVOR TILFREDSSTILLENDE SYNES DU FØLGENDE 
ELEMENTER BLIVER VEDLIGEHOLDT?
- Belægninger
    Respondenter Procent
Meget tilfredsstillende  3  3,0 %
Tilfredsstillende   29  29,0 %
Hverken /eller   20  20,0 %
Ikke tilfredsstillende  29  29,0 %
Slet ikke tilfredsstillende  14  14,0 %
Ved ikke    5  5,0 %
I alt    100  100,0%

6. HVOR TILFREDSSTILLENDE SYNES DU FØLGENDE 
ELEMENTER BLIVER VEDLIGEHOLDT?
- Andet
    Respondenter Procent
Meget tilfredsstillende  3  3,0 %
Tilfredsstillende   10  10,0 %
Hverken /eller   21  21,0 %
Ikke tilfredsstillende  4  4,0 %
Slet ikke tilfredsstillende  7  7,0 %
Ved ikke    55  55,0 %
I alt    100  100,0%

7. HAR DU ØNSKER OM AT FÅ FJERNET ELEMENTER PÅ 
JERES UDEAREALER? SKIV HER:
Nej
Nej
Ja, et af de store fyrretræer, de skygger alt for meget.
Nej
Nej
Vi har ikke mange legeredskaber på legepladsen men de er 
gamle og slidte.
Vi kunne godt tænke os mere græs og mindre sand
Mange brændenælder på legepladsen ind mod nabo (idrætsk-
lub) ønskes fjernet.
Nej
Der er et gammelt liggende klatretræ, som muligvis skal 
fjernes. I stedet måske et par store sten.
Nej
Nej
Vi har et stort areal med fliser og et stort areal med sand. 

dette kunne vi godt tænke os at få lavet om/fjernet
De gamle træstubbe der er ved at rådne.
Nej
Nej
Opretning af fliser og sand udskiftes med jord.
Nej
Fjernelse af alle typer af Klematis - buske som har kraftige 
torne.
Nej
Nej.
De buske med ikke spiselige bær på legepladsen og dem der 
står tæt på hegn.
Nej
Nej
dejligt hvis der kunne ændre på græsarealer (nyt græsareal) 
og justeres med stisystem.
Bevoksning (buske/krat) har omtrent lukket skolen inde. Store 
træer tæt på bygninger.
Fjerne 2 bunkers fra krigens tid.
Nogle af vore beboere i de 3 huse har et ønske om at få 
fjernet/flyttet hæk beplantningen uden for deres bolig så de 
kan benytte græsarealet til evt. havemøbler.
Har snakket med park og natur, om at få ryddet et “vildnæs” 
Et læbælte som ikke er blevet vedligeholdt.
Nej
Udgåede buske, store asfaltområder og gamle træ hegn
Nej
Nej
Nedtagning af halvtag
Nej
Ja, vi har et ønske om at få en gl. Kæmpe gren fjernet!
Noget bevoksning.
Farligt krat på bagsiden og bagenden af skolebygning.
Fjernet faldesands underlag og skiftet ud med flade fliser.
Nej
Træer som er gået ud skal fjernes.
Nej
Nej
Udtydning i buske De kæmpe vandpytter som opstår i 
regnvejr. Vi mangler kloakker.
- Vi har nogle meget gamle bygninger, som burde fjernes, 
men det vil selvfølgelig kræve, at der etableres nye, da vi op-
bevarer ting i bygningerne - Vi har udgåede træer både inde 
på vores egen grund og i området som omkranser grunden, 
som burde fjernes, men som ikke kan blive det indenfor den 
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eksisterende vedligeholdelsesplan, hvorfor vi således selv 
ville skulle betale for det - vi har en del beplantning, som jf. 
den eksisterende vedligeholdelsesplan kun bliver beskåret 
en gang om året, og som burde beskæres hyppigere, hvis 
stier skal kunne passeres på hensigtsmæssig vis - Vi har 
desuden en masse Iberiske skovsnegle, som vi gerne ville af 
med og vi har hvert år vanskeligheder omkring det at få fjernet 
hvepseboer - det ville vi gerne have gjort mere effektivt.
Gamle legehuse.
Nej
Nogle træer.
Det sidste legehus der er angrebet af råd og taget der er 
tilbage fra et andet legehus fjernes.
Vores udearealer i Gæstehuset Firkløver, Rughaven 33 A 
bliver ikke holdt, men vi vil da gerne have en aftale.
Nej
Har ønske om at få fjernet vores bøgehæk og sået græs i 
stedet
Nej
Nej
Vi vil godt have slået græs og klippet pil oftere.

8. ØVRIGE BEMÆRKNINGER. SKRIV HER:
Jeg vil gerne have legepladsens træer får en beskæring da 
mange er vokset meget vildt.
Ingen
Vi er meget tilfredse med den ydelse vi får omkring vedlige-
holdelse af udearealerne.
Godt tilfreds med serviceniveauet og har et fint samarbejde, 
føler vi bliver hørt, og møder stor imødekommenhed, stor ros 
til Jer.
Virker ind imellem besværligt at de der kommer og holder 
udearealerne ikke må træffe beslutninger.
Nej
Vi har i de sidste 6-7 år sparet sammen til en legeplads der 
overholder sikkerheden og vi er da også kommet et godt 
stykke vej. Det burde være Aalborg kommune der betaler ny 
legeplads og ikke vores lille budget.
Når legepladsen bliver brugt udenfor åbningstiden, bliver den 
meget slidt og der sker hærværk. Det er meget vanskeligt at 
holde en legeplads ved lige og attraktiv, med de midler vi har. 
Legepladsen har heller ikke været prioriteret højt de mange 
sidste år.

I store træk rigtig godt tilfreds med den service og de personer 
der holder vores udearealer i sommerperioden. Kunne ønske 
mig en bedre snerydning.
Synes skemaet er lidt misvisende, hvor der bliver spurgt om 
græs osv.
Det ville være dejligt om vi fast fik fjernet tidsler og bræn-
denælder på legepladsen, samt fejet oftere om sommeren, 
idet børnene får mange skrammer når sandet bliver tørt og de 
glider i det når de løber.
Da vi er en døgn / weekend åbent institution bliver vores lege 
plads brugt alle ugens dage.
Af økonomiske grunde er der svært at vedligeholde legeplad-
sen og at anskaffe nye ting.
Vi har brug for skygge på de varme solrige dage. Derfor 
ønsker vi os at få bygget et skyggested evt. over vores 
sandkasse.
Græsset bør slås oftere, desuden bør det afklippede græs 
fjernes, da det er til stor gene for pollenallergikere. Træerne 
bør beskæres, så der ikke er farlige vinkler på grene, som 
børn kan sidde fast i. Der hvor jeg har svaret hverken eller er 
der hvor opgaven ikke varetages af park og naturforvaltnin-
gen.
ingen.
Besøg af fejemaskine kunne være ønskeligt - det er ikke 
realistisk at styre faldsand og sandkassesand ved hjælp af 
kost og skovl i dagligdagen
Trænger til en gennemgribende omgang af fjernelse af ukrudt, 
utilsigtet græs i sandarealer, Volden omkring børnehaven 
udenfor legepladsen vokser ind i legepladsen.
Vi er en institution på 26 år, vores træer og buske er godt 
vokset op og kan bruges i legen, det slider naturligvis på dem, 
men det er ok. Vi har mange kvadratmetre legeplads, og vi 
mener at plads er mere vigtigt end diverse legeredskaber.
Nej
Ingen
Ingen
Det er lidt svært at finde ud af hvad afdelingen præcist er 
ansvarlig for og hvad kan vi bruge afdelingen til.
.
Ingen
Ønske - at vedligeholdelsen sikrer lys og luft til arealerne.
Vi ved, at den nuværende standard er udtryk for den udmeldte 
ramme, og således ikke er mangelfuld udførelse.
Dårlig aftale i forhold til udskiftning af sand og lign.
Vi ville sætte pris på at få fejet fliser og asfaltbelægning med 
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en maskine et par gange om året.

Generelt har vi nogle gode udearealer.
Det ville være rigtig godt hvis park og natur kunne levere 
faldsand til legeredskaber.
Vi har gode udearealer, men kunne godt bruge nogle flere 
“gemmesteder”.
Ønske om: Bedre snerydning af fliseareal (vi har flere 
indgange), fejning af flisearealer, gensåning af græsarealer.
Vi er en familiebehandlingsinstituion (dagbehandling), som 
bor til leje i en stor lejlighed på Vesterbro, Aalborgs centrum.
vil gerne vide når der sker vedligehold - hvornår kommer der 
nogen her? Fejning af legeplads er et stort ønske. Vi mangler 
virkelig vedligehold af flisebelægning - skæve fliser er uheldigt 
i en børnehave med kørestolsbrugere.
2 min. til besvarelse af jeres spørgeskema er ikke realistisk. 
Det ville have været rart, hvis f.eks. spørgsmålet omkring 
gennemsnitligt brug af udeområdet var defineret som årligt 
gennemsnitligt antal timer, så man fra starten kunne svare 
korrekt på det - det er irriterende, når man svarer så godt man 
kan, men forkert, fordi spørgsmålet er uklart og derefter skal 
tilbage i jeres skema og rette. Men dejligt med interesse for 
vores udeområder, som jeg tænker, at Park og Natur passer 
så godt de kan indenfor den eksisterende ramme, som de har, 
men som man bestemt tænker, at der burde være mere fokus 
på, idet det betyder rigtig meget, at man har nogle tiltalende 
omgivelser.
vi kunne godt tænke os en større legeplads - har kun en 
parcelgrund.
Ønske at mere vedligeholdes.
Vi er meget tilfredse med de personer der står for vores 
udearealer.
Vi er en meget ny allergiinstitution, med en dejlig stor og 
rummelig legeplads.
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