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Hovedresultaterne fra
borgerundersøgelse i
Mølleparken i Aalborg,
august 2007
Følgende er en opsummering af hovedresultaterne fra 
borgerundersøgelsen i Mølleparken foretaget i Aalborg i 
august 2007.  Efterfølgende bliver resultaterne beskrevet 
nærmere og uddybet yderligere. 

Undersøgelsen blev gennemført på en weekenddag (lørdag) 
og en hverdag (onsdag). Vejret var generelt godt på de to 
undersøgelsesdage med temperaturer op til 28 graders 
varme, se bilag C. Der faldt ingen nedbør, men det var lettere 
overskyet i perioder om lørdagen. 

Da ikke alle borgere, der benyttede sig af Mølleparken på 
undersøgelsesdagene, ønskede at deltage i undersøgelsen, 
har vi i rapporten efterstræbt at skelne mellem dem, der 
var en del af undersøgelsen, og dem, der ikke var. Når vi 
bruger begrebet ”besøgende”, er det en fællesbetegnelse 
for alle i parken, både folk, der nægtede al kontakt, og 
de, som kom ind/ud af indgange, hvor der ikke var under-
søgelsesrepræsentanter, samt de personer der udfyldte 
”nægterspørgeskemaet”. Ordet ”respondenter” bliver brugt om 
de personer, som valgte at være med i spørgeskemaundersø-
gelsen.   

På de to dage, der var afsat til undersøgelsen, blev der 
i alt registeret 824 antal besøgende; af disse valgte 406 
personer at deltage i undersøgelsen. Gennemsnitsalderen for 
respondenterne i parken over de to dage var 40,9 år(n=404), 
hvor kvindernes(n=189) gennemsnitlige alder var 41,2 og lå 
en smule højere end mændenes(n=215) gennemsnitsalder på 
40,6 år. 

Respondenterne, der benyttede parken, kom op til ca. 11 
km fra parken for at bruge parken. 75 % af respondenterne 
kom dog inden for en radius af ca. 2 km’s afstand fra parken. 
Parken var bedst besøgt i tidsrummet 15:00 - 19:00 med 
et max antal registrerede respondenter på 54 i løbet af en 

time. Hovedparten af respondenternes formål med at besøge 
parken var at anvende parkens faciliteter til at ”få frisk luft”. 
Endvidere var størstedelen af respondenternes valg af aktiv-
iteter kendetegnet ved, at de primært blev udført alene. De 
foretrukne aktiviteter for respondenterne i parken var således: 
at ”motionere” og ”gået tur”. Respondenterne var generelt 
”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med vedligeholdelsen og 
plejen af parken som helhed, men specielt hovedelementerne 
”græsset”, ”træer og buske”, ”blomsterne” samt ”stierne og 
pladserne”.

På spørgsmålet om vigtigheden af parkens elementer 
rangerede de grønne elementer så som ”græsarealer” og 
”træer og buske” ligeledes højt. Det ses således tydeligt, at de 
elementer, som respondenterne finder vigtige, knytter sig til 
deres brug af parken, idet respondenterne primært benyttede 
parken til at få frisk luft og gå tur.  

Når det kommer til menneskeskabte faciliteter som fx 
legepladser, ses der ikke et klart billede. Da det oftest er 
børn og unge, der bruger disse faciliteter, kan forklaringen 
være, at disse grupper ikke er tilstrækkeligt repræsenteret i 
parken på undersøgelsestidspunktet. Dette tydeliggøres af, at 
gennemsnitsalderen for respondenterne i parkundersøgelsen 
var 40,9 år, og at aldersgruppen 1 – 20 år kun udgjorde 6,7 
% af respondenterne. Ligeledes var ældre over 70 år også 
svagt repræsenteret. De udgjorde således kun 4,5 % af de 
adspurgte respondenter.

Det skal bemærkes, at de gennemførte undersøgelser og de 
indsamlede data er ikke statistisk repræsentative for livet i 
parken over en 12 måneders periode. Undersøgelserne og 
de indsamlede data giver imidlertid et godt og dækkende 
overbliksbillede af, hvad der foregår i parken en dag i en 
typisk august måned.
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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 
borgerundersøgelser af tilfredsheden med fire udvalgte 
parker i Aalborg Kommune i august måned 2007. Rapportens 
indhold består af en samlet afrapportering af resultatet af 
undersøgelsen, der blev gennemført blandt borgere, der 
besøgte Mølleparken onsdag den 8. og lørdag den 11. august 
2007 – begge dage i tidsrummet fra klokken 06.00 til 22.00. 

Billede fra Mølleparken
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Undersøgelsessetup

Undersøgelsen består af to overordnede dele, en GPS-
tracking og en spørgeskemaundersøgelse af respondenter, 
der besøgte parken i ovennævnte tidsrum. I den forbindelse 
blev der efter forudgående aftale med Aalborg kommune 
placeret en række undersøgelsesrepræsentanter ved hver af 
de indgange, som er markeret på kortet i bilag A. 

Jævnfør det aftalte undersøgelsessetup kontaktede 
undersøgelses-respræsentanterne alle besøgende på vej 
ind i parken og spurgte, om de havde lyst til at deltage i en un-
dersøgelse foretaget af Aalborg Universitet i samarbejde med 
Aalborg kommune. Ønskede den besøgende ikke at deltage i 
undersøgelsen, forsøgte undersøgelsesrepræsentanterne at 
gennemføre en nægterundersøgelse bestående af ganske få 
spørgsmål.

Ønskede den besøgende at deltage i undersøgelsen, 
fik denne udleveret en GPS-enhed. Respondenten blev 
derefter opfordret til at bære GPS-enheden i parken, indtil 
vedkommende ved udgang fra parken blev bedt om at 
udfylde et spørgeskema af undersøgelsesrepræsentanterne. 
Spørgeskemaerne findes i bilag B. I tilfælde af at undersø-
gelsesrepræsentanterne ikke havde flere GPS-enheder, 
gennemførte undersøgelsesrepræsentanterne alligevel en 
spørgeskemaundersøgelse ved udgangen til parken, men der 
blev så ikke gennemført en GPS-tracking.

Spørgeskemaundersøgelsen omfatter således alle respon-
denter, det var muligt at kontakte ved indgangen gennem 
en af de afmærkede ind-/udgange, og som indvilligede i at 
deltage i undersøgelsen. Nægterundersøgelsen omfattede de 
besøgende, der ikke indvilligede i at deltage i undersøgelsen, 
men indvilligede i at deltage i nægterundersøgelsen. Deru-
dover var der også besøgende, der ikke ønskede at deltage 
eller blive kontaktet. Disse besøgende er optalt særskilt af 
undersøgelsesrepræsentanterne. GPS-trackingen omfatter 
kun de respondenter, der indvilligede i at medvirke i undersø-
gelsen, og hvor der var mulighed for at uddele en GPS-enhed. 

- Med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen var det 
målet at skabe et overblik over respondenternes brug af og 
opfattelse af parken. 

- Med GPS-trackingen var
målet at skabe et overblik over, hvilke
dele af parken respondenterne
benyttede mest, samt at kortlægge
tidsrummet for ophold i parken.

Med spørgeskemaundersøgelsen har respondenterne 
besvaret en række spørgsmål omkring deres formål med at 
være i parken, og hvilke aktiviteter de udførte, mens de var 
i parken, samt deres tilfredshed med forskellige elementer 
i parken og vægtning af vigtigheden af disse. Endvidere er 
respondenternes køn, alder og beskæftigelse samt deres 
bopæl registreret for at kunne illustrere oplandet til parken.

Via det uddelte spørgeskema med 16 kategorier og 
dertilhørende underspørgsmål blev der stillet spørgsmål til re-
spondenterne. Hele spørgeskemaet findes i bilag B. På grund 
af undersøgelsesrepræsentanternes periodevise arbejdspres 
blev en del af respondenterne opfordret til selv at udfylde 
spørgeskemaet, hvilket erfaringsmæssigt giver mulighed for 
fejl, da undersøgelsesrepræsentanterne således ikke har 
mulighed for at kontrollere, at spørgeskemaerne bliver udfyldt 
korrekt. I nogle tilfælde tilbød undersøgelsesrepræsentan-
terne at udfylde spørgeskemaet, f.eks. i tilfælde af ”glemte 
briller” eller lign. For at kompensere for arbejdspresset ved de 
enkelte indgange blev der tilknyttet supplerende undersøgel-
sesrepræsentanter, som successivt rokerede rundt mellem de 
ud/indgange med størst arbejdspres.
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GPS kortet viser i hvilke dele af parken respondenterne har brugt mest tid. Der er her tale om den relative fordeling af tid.
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Vejrforholdene mm. på
undersøgelsesdagene

Tidligere praktiske erfaringer [Jensen, F.S. og Guldager, S.] 
med parkundersøgelser viser, at vejrforholdene spiller en 
væsentlig rolle i forbindelse med brugen af parker i Danmark. 
Er der solskin i løbet af dagen, opholder flere mennesker 
sig udendørs, og især rekreative aktiviteter henlægges til 
parkerne. Hvorimod meget godt vejr i form af strålende 
solskin betyder, at eksempelvis stranden eller andre lokaliteter 
længere fra bopælen kan blive mere attraktive tilbud end 
parker. Såfremt der er tale om heldagsregn, vind af kuling-
styrke mm., er den tydelige tendens, at folk ikke kommer i 
parkerne. Derudover varierer den enkelte parks besøgsantal 
erfaringsmæssigt af, om der bliver gennemført større ar-
rangementer eller lignende andre steder i byen. For alle disse 
forhold gælder, at der kan forekomme regionale variationer.
Undersøgelserne blev derfor gennemført på dage, hvor der 
ikke var større arrangementer eller lignende, samt på dage, 
hvor vejrforholdene ikke var ”ekstreme”, efter aftale med 
Aalborg kommune på henholdsvis onsdag den 8. august og 
lørdag den 11. august.

For yderligere oplysninger om vejrforholdene på de pågæl-
dende dage se bilag C.

Billede fra Mølleparken
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Resultater
af borgerundersøgelse
i Mølleparken
i Aalborg, august 2007
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Overordnet karakteristik af
respondenterne

Spørgeskemaundersøgelsen baseres på i alt 406 respon-
denter, mens GPS-trackingen foretages på baggrund af 301 
respondenter (Se Figur 1). Der er i alt foretaget nægterunder-
søgelse af 119 besøgende, og 299 besøgende ønskede 
ikke at deltage i nægterundersøgelsen. Ingen af personerne 
i de to sidstnævnte grupper indgår i de videre analyser. Det 
vil sige, at der blev registeret i alt 824 besøgende på de to 
undersøgelsesdage.

Onsdag den 8. august besvarede 199 respondenter de 
uddelte spørgeskemaer, og der blev udført GPS-tracking af 
143 respondenter. Lørdag den 11. august besvarede 195 
respondenter de uddelte spørgeskemaer, og der blev udført 
GPS-tracking af 158 respondenter. Af det samlede antal 
respondenter var 189 kvinder og 216 mænd. 

Der er flere af tallene, som ikke matcher det samlede antal 
respondenter. Årsagen hertil er, at ikke alle respondenter har 
udfyldt samtlige punkter i spørgeskemaet.

Det samlede besøgsantal på de to dage er på 824 personer, 
som fordelte sig på 419 besøgende onsdag og 405 besø-
gende lørdag. Det årlige besøgstal for Mølleparken kan 
derfor anslås til at være op imod 150.000 besøgende (261 
x hverdage + 104 x weekenddage). I den forbindelse skal 
det bemærkes, at beregningerne ikke tager udgangspunkt i 
statistiske overvejelser, hvilket de bør gøre, og at der heller 
ikke tages højde for årstidernes skiften (vinter/sommer), 
arrangementer som koncerter og lignende samt vejrforhold 
generelt. Det ligger ikke inden for rammerne af denne afrap-
portering at uddybe disse statistiske overvejelser nærmere. 
 
Respondenterne, som deltog i spørgeskemaundersøgelsen, 
havde en gennemsnitsalder på 40,91 år med en maksi-
mumalder på 84 år og en minimumalder på 9 år. Fordelingen 
af respondenter i forhold til alder kan ses på Figur 2.

Figur 1. Samlet antal udfyldte spørgeskemaer, samt antallet af GPS-trackinger 

fordelt på kønnene og i alt (n=405).

Figur 2. Aldersfordelingen i Mølleparken (n=405)
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Tidsrum for ophold i parken

Grafen (Figur 3) viser, i hvilket tidsrum flest respondenter 
benytter sig af parken. Parken er, som grafen viser, mest 
benyttet i tidsrummet fra kl. 15:00 til kl. 19:00 med et maksi-
malt antal respondenter på 54 i parken fra kl. 17:00 til 18:00.

Det samlede antal af noterede respondenter, der er gået ud af 
parken, er 377. Det samlede antal af noterede respondenter, 
der er gået ind i parken er 302. I den forbindelse er der flere 
fejlkilder: Årsagen til, at der mangler data på indgange og 
udgange, kan være, at respondenten ikke har udfyldte denne 
del af spørgeskemaet. Ydermere ved flere af respondenterne 
ikke præcist, hvornår de er kommet ind i parken. Det samlede 
antal af personer i parken i et givet tidsrum afspejler kun 
de fuldt udfyldte spørgeskemaer, hvorved ca. 25 % af de 
406 respondenter ikke er vist på grafen. Derudover er der 
et ukendt antal besøgende, som er gået ind i parken andre 
steder end gennem de indgange, som var bemandet med 
undersøgelsesrepræsentanter (Se bilag A for placering).

Figur 3. Antallet af respondenter, der i intervallet 06.00-22.00 kommer ind i 

og forlader parken, samt det samlede antal af respondenter i parken. (n=302 

Antal personer gået ind i parken, n=377 antal personer gået ud af parken fra 

udgange, n=302 antal personer i parken ).

* Det er den tid, som respondenten har noteret som indgangstidspunkt, og ikke 

tidspunktet, hvor GPS’en første gang bevæges.
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Respondenternes sidste ophold

Ved at få oplyst respondenternes sidste opholdsadresse 
er det blevet muligt at give et estimat over, hvilket opland 
der benytter parken, og dermed over, hvor lang tid de er 
villige til at bruge, og hvor stor en distance respondenterne 
er villige til at bevæge sig for at benytte parken.

Respondenterne, som deltog i spørgeskemaundersø-
gelsen, brugte gennemsnitligt 12,49 minutter på turen 
til parken med et observeret minimum og maksimum på 
henholdsvis 0,00 minutter og 90,00 minutter.

Afstanden mellem respondenternes sidste ophold og 
parken kan ses illustreret i bilag D. 25 % af responden-
terne har sit sidste ophold inden for en radius af 640 
meter, 50 % af respondenterne har sit sidste inden for 
en radius af 1100 meter, 75 % af respondenterne har sit 
sidste ophold inden for en radius af 1930 meter, mens alle 
respondenter har sidste ophold inden for en radius af 11 
300 meter. 
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Formål med ophold og aktiviteter
i parken

Respondenterne er blevet spurgt om deres formål med at 
besøge parken. Respondenternes formål med ophold i parken 
fordeler sig hovedsagligt på fem hovedformål. 
De fem hovedformål er: ”at opleve naturen”, ”få fred og ro”, 
”få frisk luft”, ”blive i bedre humør” og ”for at forbedre min 
kondition”. De fem formål med ophold i parken er kend-
etegnede ved, at aktiviteterne kan opfyldes alene, men også 
i større eller mindre grupper. Mens de formål, som er mindre 
repræsenterede: ”møde andre mennesker”, ”for at familien 
kunne gøre noget sammen” og ”for at kunne være sammen 
med mine venner”, som minimum involverer mere end én 
person. Figur 4. Respondenternes formål, med at opholde sig, i parken (n=385).                                                                    

Respondenterne kan opgive flere formål.

Aktiviteter i parken

Respondenterne blev ydermere spurgt om de aktiviteter, de 
foretog sig i parken. Af respondenternes svar fremgik det, 
at respondenterne især benytter parken til aktiviteterne: 
”motioneret”, ”gået en tur”, ”luftet hund” og ”siddet stille”. 
I den forbindelse blev der under svarmuligheden ”andet” 
i spørgeskemaet nævnt: ”fotograferet”, ”nydt udsigten”, 
”mediteret”, ”læst” og ”fejret fødselsdag”. Disse er altså 
aktiviteter, som respondenterne har foretaget sig udover dem, 
der var påtrykt spørgeskemaet.  Ca. 12 % af respondenterne 
benyttede parken som genvej, hvorved denne gruppe skiller 
sig ud fra de resterende adspurgte respondenter ved ikke at 
have et egentligt formål med at være i parken.  

Figur 5. Fordeling af respondenternes aktiviteter. Respondenterne havde 

mulighed for at angive flere aktiviteter (n=396) 
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Parkens drift og pleje

Respondenternes holdninger til, hvor godt de forskellige 
elementer i parken vedligeholdes og plejes, er gengivet i 
tabelform på Figur 6 og Figur 7.  Respondenterne er generelt 
”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med vedligeholdelsen og 
plejen af parkens græs, træer, buske, blomster, stierne og 
pladserne. 

Figur 6. Respondenternes tilfredshed med vedligeholdelsen af parkens 

elementer. (Græsset n=398, træer og buske n=400, blomster n=394, Stierne og 

pladser n=398)

Figur 7. Respondenternes tilfredshed med vedligeholdelsen af parkens 

elementer. (Legeredskaber n=341, publikumsfaciliteter n=396, andet n=35). 

Det, at der ikke er nogen legeplads i Mølleparken, kan være en forklaring 

på, at et stort antal respondenter har svaret ”ved ikke” i bedømmelsen af 

legeredskaber.
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Parkens elementer

Når respondenterne skal rangere vigtigheden af de forskellige 
elementer i parken, er det især de grønne elementer, der 
vægtes højt bl.a. græsarealer, træer og blomster, men også 
dyrelivet er et vigtig element for mange af respondenterne 
i parken. Parkens udstyr såsom borde, bænke, grillpladser, 
toiletter, m.m. er mindre vigtige for respondenter i parken. 
Ligeledes er områderne til forskellige aktiviteter såsom 
legepladser og muligheden for boldspil m.m. mindre vigtige 
end de grønne elementer. 

Figur 8. Rangering af elementernes vigtighed i parken for respondenterne. 

(Græsarealer n=397, blomster n=393, store træer n=391, mindre træer og 

buske n=392, vandbassin og skulpturer n=393)

Figur 9. Rangering af elementernes vigtighed i parken for respondenterne. 

(Dyreliv n=395, områder med læ n=390, borde og bænke n=395, grillpladser 

n=389, legepladser n=388)

Figur 10. Rangering af elementernes vigtighed i parken for respondenterne. 

(Områder til boldspild n=384, toiletter n=384, belysning n=390, andet n=33)
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Figur 12. De mandlige respondenternes tilfredshed med mulighederne for 

fritidsaktiviteter i parken. (n=204 respondenter)

Figur 13. Respondenternes tilfredshed med mulighederne for fritidsaktiviteter i 

parken. (n=382 respondenter)

Behovsopfyldelsen af de eksisterende 
elementer

For at belyse respondenternes tilfredshed med mulighederne 
for fritidsaktiviteter i parken har respondenterne svaret på, 
hvor godt parken opfylder deres behov for fritidsaktiviteter. 
Skalaen, som respondenterne har haft at tage udgangspunkt 
i, er: ”udmærket”, ”godt”, ”nogenlunde” eller ”slet ikke”. 
Det kan på baggrund af besvarelsen af spørgeskemaerne 
konkluderes, at respondenterne er ”udmærket” og ”godt” 
tilfredse med parken, og dermed har respondenterne rig 
mulighed for at få dækket deres behov for fritidsaktiviteter.  
Tallene for parken fordeler sig således: 59 % har svaret 
”udmærket”, 31 % ”godt”, 9 % ”nogenlunde” og 1 % ”slet ikke” 
(Se Figur 13). Svarforskellen mellem de to køn er relativ lille 
med et udsving på op til 2 % mellem svarene (se Figur 11 og 
Figur 12).  

Man kunne forestille sig, at de respondenter, der foretog 
ukategoriserede aktiviteter, (”andet”) ikke på samme måde 
som de øvrige respondenter fik deres behov for fritidsaktiv-
iteter dækket i parken. Undersøgelsen viser dog, at dette ikke 
var tilfældet, eftersom procentfordelingen for den gruppe af 
respondenter, der foretog ukategoriserede aktiviteter, stort 
set fordeler sig på samme måde som de resterende respon-
denter.  Af de respondenter, der foretog ukategoriserede 
aktiviteter, svarede 3 %, at parken ”slet ikke” dækkede deres 
behov, 6 % svarede ”nogenlunde”, 30 % ”godt” og 61 % 
”udmærket” (n=33). 

Figur 11. De kvindelige respondenternes tilfredshed med mulighederne for 

fritidsaktiviteter i parken. (n=178 respondenter)
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Bilag B
Spørgeskema
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Bilag B
Nægter spørgeskema
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Observationer fra Aalborg Lufthavn

Seneste observation 8. august 2007 21:50
Middelvind: 290 grader, 1.6 m/s
Temperatur: 19.2 °C
Luftfugtighed: 89 %
Nedbør seneste 10 minutter: 0.0 mm

Bilag C
Vejrdata
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Observationer fra Aalborg

Seneste observation 8. august 2007 22:00
Middelvind: 0 grader, 0.0 m/s
Vindstød: 0.2 m/s
Temperatur: 18.9 °C
Luftfugtighed: 89 %
Nedbør seneste 10 minutter: 0.0 mm
Solindstråling: 0 Watt/m²
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Observationer fra Aalborg Lufthavn

Seneste observation 11. august 2007 23:50
Middelvind: 280 grader, 2.6 m/s
Temperatur: 17.1 °C
Luftfugtighed: 93 %
Nedbør seneste 10 minutter: 0.0 mm
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Observationer fra Aalborg

Seneste observation 12. august 2007 00:00
Middelvind: 260 grader, 2.1 m/s
Vindstød: 1.9 m/s
Temperatur: 16.7 °C
Luftfugtighed: 93 %
Nedbør seneste 10 minutter: 0.0 mm
Solindstråling: 0 Watt/m²
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Bilag D
Oplandskort
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Bilag E
Informationer om episoder
og hændelser i forbindelse
med undersøgelserne

DMB – Helpark – Mølleparken
Informationerne her er episoder/hændelser i forbindelse med 
undersøgelserne i parken og opfattelserne/fornemmelser 
omkring parken, dens bruger m.m. fra dem der har stået på 
posterne.

Onsdag den 8-8-2007
• Onsdag var folk mere stresset og havde ikke særlig 
meget tid til at deltage, fordi de udførte daglige rutiner så som 
løb før arbejde eller en hurtig tur med hunden.

Lørdag den 11-8-2007
• Folk havde bedre tid og var generelt mere positive på 
trods af vejret var dårligere end onsdag. Folk var meget 
interesseret i yderligere information om projektet og syntes 
det var et spænende tiltag fra kommunens side.

Generelt
• Fornemmelser af at parken bliver brugt til udveksling 
af stoffer mm oppe på udkiksposten og den gamle scene. 
Personer kikkede indgående på os og kørte så hastigt videre. 
•Hvorfor bruger unde mellem 11-20 år ikke parken mere?
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Bilag F
Respondenternes ideer og forslag

HVORDAN KUNNE DINE BEHOV DÆKKES / HAR DU 
IDEER TIL HVAD PARKEN KUNNE RUMME AF AKTIV-
ITETER?
- Flere elementer  - hvilke?:

Svævebane!
Bænke ved udsigtspunkter.
Løbestier- også bakket.
Et sted hvor man kunne købe en kop kaffe eller en is. Parken 
ville blive brugt meget mere.
Flere stier med lys..
Nogle af stierne kunne forbedres, deroppe ved kornblomstvej 
er de dårlige. toiletter tak  flere drikkesteder.
Legeplads med toiletfaciliteter ( som der holdes opsyn med).
Legeplads , evt toilet.
Volleybane.
Flere bænke gerne på græsarealer med buske i ryggen.  
Savner toiletforhold.
Flere bænke og borde.
Kunne af og til ønske toiletfaciliteter.
Mere naturlig skov, flere bænke så der er mulighed for ophold- 
så syge/ ældre mennesker kan benytte parken- ligger jo lige 
ved siden af hospitalet.
flere motionsredskaber, udvidelse af løberute med kort,
Live koncerter.
Blomster.
Legeplads.
Toiletter og måske legeplads.
Legeplads, flere borde og bænke, gerne mere lys til løberuter 
om vinteren.
Større grønt område- gerne dobbelt så meget af det hele.
Stier skal holdes fri for græs, grene og brændenælder.
Flere hunde høm-høm poser og affaldspande.
Toiletter. Mere lys om vinteren.
Motion/træningsplads i træ til mave-,armbøjninger og 

armhævninger. + skabe man kan leje for et lille gebyr til at 
opbevare småting i.
Lys i Aalborglund.
Toiletter og Legeplads.
Sandkasser og vandposter.
Ingen ændringer.
Løberuter markeret med pile og kort/skilte over hvad parken 
indeholder.
En bedre slutning af pladsen, da det er svært at ligge og 
slappe af når der er mange der spiller bold hen over hovedet 
på en. Måske en opdeling af pladsen var et forslag.
Flere redskaber til træning.
Flere bænke og borde dva. mere aktivitet omkring grill og 
spisning.
Bedre løbestier.
Toilet, skatepark, skilte om hunde i snor.
Flere lysstier.
Hundeposer.
Skraldespande. Flere bænke.
Patanque, grillplads, legepladser (gerne primitiv- ligesom 
Stenild naturlegeplads ved Hobro).
Frugttræer, drikkevand (meget vigtigt), lys.
Flere bænke, skraldespande og springvand.
Frugttræer, drikkevand (meget vigtigt), lys.
Toilet og vandhaner.
Gerne flere blomster.
Hundeaffaldsstationer.
Flere belyste stier (vinter). Flere udsigtsposter. Hyggelige 
læfyldte opholdssteder. Flere små stier i yderområder, der 
slåes jævnligt.
Bedre bænke/borde og grillpladser/bålpladser.
At Aalborgtårnet er åbent.
Legeplads.
Legeplads og sø.
Nogle træer er ved at vælte på Naurvej. Asfalter grusstien, 
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mere lys om aftenen. Mere politi for at undgå narkosalg
Legeredskaber og bænke.
Parker er til familier og dermed er der behov for legeplads + 
hvilested til forældrene. Afrensning af bænkene, så tøjet ikke 
bliver skadet.
Bedre stier til løb- mere jævne.
Parker er til familer og dermed er der behov for legeplads + 
hvilested for forældrene. Afrensning af bænkene, så tøjet ikke 
bliver skadet.
Naturlegeplads.
Flere bænke til spisning. Bænke som kan stilles sammen, så 
man kan spise sammen med mere end 6 personer! Meget 
bedre trappeforhold - De er helt skæve og halvt livsfarlige at 
gå på.
Udvide “naturlegeplads”.
Legeplads, boldspil.
Toiletter.
Fx. område med sand og net til fx. vollyball. der kunne godt 
være flere borde og bænke.
Naturlegeplads.
Ikke flere aktiviteter.
Legeplads!! Flere borde og bænke.
Stier med Flis på.
Toiletter
Måske mere lys Høm-høm stationer.
Mere kunst! Info om planteliv og hvordan og hvorledes.
Mangler toiletter.
Flere borde og bænke.
Toiletter.
Flere bænke med læ.
Flere bænke.
Toiletter.
Legeplads Toilet flere bænke, ovedækkede bænke.
Legeplads + toiletter.
Bilfri park.
Toiletter, legeplads. koncerter/arrangementer på “plænen”
hyggelige samlingssteder, hvor folk kan nyde naturen og evt 
udsigten.  f. ex borde og grill.
Naturlegeplads.
Mere lys om aftenen.
Gerne koncerter på plænen og flere udendørs kulturelle 
aktiviteter/koncerter.
Få få bbænke og borde, toiletter og affaldsspande.
Borde/bænke, flere sansemæssige oplevelser.
Fodboldmål.

Kondistier vedligeholdes/ udbygges.
Legeplads.
Leheaktiviteter.
Flere skraldespande Bedre skiltning med hvor biler må holde.
Toiletter.
Flere skraldespande
Aflukning for biler.
TOILET
Kulturel aktivitet.
Naturlegeplads.
Toilet.
Rockkoncerter
Flere blomsterbede. bedre stier. bedre oprydning.
Flere skraldespande og bedre oprydning.
Toiletter, overdækket skur med udsigt over fjorden.
Evt toiletter
Toiletter
Nogle få sportsfaciliteter
Fodboldbane
Noget som kunne give mere liv og aktivitet i parken.
Udbygning af legepladser og større trafikmæssig sikkerhed på 
stierne til cyklende børn.
Friluftsbad, skatepark.
Alt nyt ville være godt/en forbedring.
Oprydning samt vedligeholdelse.
Vand det er altid flot.
Flere lysløjper.
Legeplads, toiletter, boldbaner, slædebakke, vandbassin.
Blomster
En legeplads.
Pasning
Oplysning op beplantning. bedre bænke og oprydning i 
bunddække.
Iskiosk
Skaterbane
Flere motionsfaciliteter
dyr, dådyr, rådyr
Grill, barsketbane.
Barsket bane, løbeturskomsammen.
Naturlegepladser. Løberuter med afmærkede afstande-/
stigningstal.
Flere affaldskurve.
Borde, bænke og toiletfaciliteter
Blomster ved sukkersholm
Toiletter
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Flere træer.
Forhindringer.
Toiletter.
Legeredskaber.
Vandskulpturer. Vandløb. Flere bænke.
Flere fysiske aktivitetssteder Flere vedligeholdte grusstier.
Flere hundelort-stationer m/poser.
Koncerter.
Flere kvinder der tager solbad.
Oprydning på stierne omkring vandtårnet, væltede træer der 
har ligget der længe.
Flere hundeaffalds-containere. (De var fyldte)
Motionsredskaber.
Borde bænke grillplads legeplads.
Kilometer-afmærkede løberuter.
Bedre belysning.

HVORDAN KUNNE DINE BEHOV DÆKKES / HAR DU 
IDEER TIL HVAD PARKEN KUNNE RUMME AF AKTIV-
ITETER?
- Færre elementer – hvilke?:

Lys langs stier er skæmmende for området. Det blænder og 
Lyser dårligt. De måtte gerne fjernes igen.
Borde og bænke
Borde og bænke det sviner.
Helst slet ingen aktiviteter, færre bøgetræer.
Lysene
Store Skulpturer.
Myg he-he!
Færre parkeringspladser. Færre biler, mere afspærring.
Åben tennisbane.
Bilerne! Knallerter....
Ingen krager.
Råger vil helst at zoo finder et andre p-muligheder.
UKRUDT ISÆR BRÆNDENÆLDER + ROD.
Den seneste belysning Zoo’s brug af parken som parkering.
Råger.
Bbilkørsel, råger.
Fjern træerne.
Myg.
Mennesker.
Færre eller helst slet ingen RÅGER!
Rågerne skal væk.
Parkerede biler ved zoo.



38 HelPark

ØVRIGE BEMÆRKNINGER:

For mange biler!
Der parkerer for mange biler inde i parken pga. mangel på 
P-pladser ved zoo.
(Jord) Stierne må gerne slåes om sommeren - der er for 
mange brændenælder.  Dejlig park midt i Aalborg.
Noget af skoven er noget værre rod! Der burde ryddes op 
ordentligt.
Den nye lysrute kan kun bruges til gang om vinteren- for lidt 
lys til løb stierne er lukket af af brændenæller.
Glad for de belyste stier, og glad for det I har gjort for at ‘finde’ 
“Urbans Kælder”.
Belysning er meget “blåt” Trænger langs Naurvej er ikke 
pæne længere.
Her skal i hvert fald ikke være flere biler.
Husk lige at løbeture går typisk over stolpedalsvej og op forbi 
vandtårn samt skov nord for Sønder kirkevej.
Det opsatte neonlys på stierne er grimt lys.
Der er begyndt at køre biler i parken ved noas ark om aftenen 
- de burde ikke kunne komme ind.  Der er blevet meget 
aftentrafik ved udsigtspladsen af mange der efterfølgende 
kører stærkt ned af Naurvej.
Er generelt tilfreds, men har desværre for travlt.
Måske nogle flere udstrækningspladser.
Ønsker udstrækningspladser.
Godt at der er belysning, men det blænder og giver et koldt 
lys.
Ukrudtet vokser for højt i skovområderne og langs grussti-
erne.
Jeg er ellers rigtig godt tilfreds med denne park.
Lad være med at slå græsset så meget, det er mere 
miljøvenligt/økologisk. Græsset er pænere når det er langt. 
Det er mere spændende for øjet når der er naturlige blomster, 
som mælkebøtter, valmuer og tusinfryd. det kunne være 
godt med nogle flere forskelligetræer(istedet for at der kun er 
bøgetræer. Gør parken mere naturlig natur med naturlige stier 
istedet for grusstier.
Ingen aktiviteter.
Stierne er meget vigtige så pas dem godt
Super stadsgartner. Skoven kunne trænge til almindelig 
udtynding ( kan virke lidt mørk)  pergolaen er super
godt at det er kuperet. stierne udnytter terrænet. meget gerne 
et større område, mere vildt. Parcelhusene skulle aldrig ha 
været bygget så fantastisk et sted.

Ville være meget synd hvis det blev udsigten til boliger. Et 
fantastisk sted.
Vi bruger ofte parken sammen med vores barn- ligeledes zoo
Igen MINDRE eller INGEN kørsel i selve parken (ved Noahs 
ark. Der burde være kørselsforbud for biler.
Det kan næsten ikke være bedre.
Godt initiativ med at lave brugerundersøgelser.
Flere grønne områder i byen
Biler ikke køre gennem parken
Blomsterne trænger  Mangler toiletter
Væk med rågerne, meget utilfreds med dem.
Trapperne må gerne ryddes for blade / is / sne oftere
Gennemkørende biler generer
Fæld nogle af de mange træer der tager udsigten udover 
fjorden. Dem kunne man have så mange andre steder.
ønske lys i parken var lidt mere velmødt.
Cyklisten kører en gang imellem nogle runder i parken på 
stierne der går igennem vores poster A, B og C
Familietur
Beplantning ved Granvej er meget dårlig holdt. For år tilbage 
var det et flot spændende område- Giver et dårligt indtryk nu!!
I øvrigt synes vi at parken er dårligt vedligeholdt.
De åbne områder i den vestlige del skal klippes/slåes, 
ukrudtet er for højt! Det ødelægger udsynet m.m.
Blevet meget flot og attraktiv det sidste 1,5 år. Meget mere 
velholdt. Indbydende at færdes i. Udtyndning/beskæring.
Jf. 09) Har været flyttet fra Aalborg
Godt med den nye lyssti
Den suveræne beliggenhed udnyttes bedre. F.eks. med flere 
borde.
Parken virker nedslidt- trænger til efterbehandling/polering. 
Synd med alle de træer der er væk efter storme og dårlig 
oprydning.
Generelt er holdende biler fra Zoo inde på skovstierne 
irriterende.
Parken udfylder fritidsaktiviteten godt, men kan ikke stå alene!
Stierne er meget vigtige
Naturen skal stå for sig selv.
Hyppigere tømning af affaldsspande!!
Godt med musik i parken, det skaber liv
Hundeposestativer flere steder ønskeligt
Der burde blive lappet huller i stierne og vejen!
Der må gerne skydes langt flere af de store sorte fugle.
Den lille have er meget fin
Lidt flere blomster, tak Ellers fin
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Havde baby med
Skyd rågerne - er her normalt hver dag men har været på 
ferie
Godt med den nye lyssti. Dejligt med fred og ro.
Godt med motionsredskaber der lige er kommet. Dejligt sted 
midt i byen.
Synes at parken skal ligge så uberørt som muligt
Det er væsentligt at have dette område, fedt med den nye 
lyssti, specielt om vinteren.
Jeg nyder parkens ro, skønhed og GODE UDSIGT
Må gerne være større ( Sorthøj € Thulebakken) sætter meget 
stor pris på området Undrer sig over der ikke er flere der 
bruger det.
Mindre handel med hash, narko: overvejning af politi.
Godt med lys. godt med bakket tærren.
Mener ikke at der er brug for anden aktivitet end naturen
stierne er dårligt vedligeholdt.  det kunne være godt med 
fartbegrænsning på vejene. ikke for mange aktiviteter, bare 
natur.
Har løbetrænet i parken.
Stier med ny belægning er dejlige
Trapper glatte om vinteren
Stierne er for smalle nogle steder og med mange bræn-
Denælder
Holdes rent. ikke for mange ting aktiviteter, naturen er nok.
Den nye belysning på Skovbakken er elendig!! -Den ligefrem 
blænder om vinteren!!
Det er en flot park. fint med fritvoksende ind imellem vedlige-
holdt bevoksning
Inge
Er i parken for at løbetræne, er glad for højderne ( det 
bakkede område)
1. Super belysning på løbesti. Flere stier kunne omfattes.  2. 
Motionsstation er super, men fejlplaceret. Bedre ved vandtårn 
eller endnu sydligere.  3. Stop for bilkørsel mellem Naurvej og 
Faunavej. Bilkørslen er stærkt generende og støver voldsomt. 
Forbindelsen er unødvendig.   NB! I mangler “indgangspunkt” 
hvor Thulebakkestien går ind i Mølleparken. Det er efter min 
opfattelse en af de mest - måske endda den mest - benyttede 
indgang til Mølleparken.
Træningsstationen vest for atletikstadionet er sublim
Træerne er for høje ved søndre skovvej for at kunne nyde 
udsigten
Belægning på stier og veje kunne være meget bedre
Dejlig park, godt m. lys og træningsø unik og dejlig park  godt 

med drikkemuligheder
Jeg synes, det er dejligt, at parken er så varieret. Der er både 
“friserede” og lidt mere naturlige områder. Desuden god plads 
og en fantastisk udsigt.
Synes at den skal stå som den er. Ikke for mange ting. Bare 
ren natur.
Græsset skal slåes.
Skytar på träd och buskar.
Kommer her i frokostpausen.
Sidder i den parkerede bil i frokostpausen.
kommer her i frokostpausen. sidder i bilen.
Ros til motionsredskaberne ved atletikstadionet. Ros til oplyst 
sti.
Kommer her i frokostpausen.
For mange biler der kører for stærkt. og for mange parkerede. 
Bedre rengøring.
Kommer her i frokostpausen.
Bruger parken i frokostpausen.
Lysanlæg på stierne er under al kritik. Lyser ikke engang op 
på sig selv.  (Kun arkitektonisk idé(?)
Rigtig god park.
Bænke burde ses efter. Brændenæller på stier og bænke. 
Navneskilt, info om plante/træ bevoksningen. Vedligeholdelse 
af bunddække, det ligner vildnes.
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Bilag G
Tabeludtræk fra spørgeskema

INDGANG

    Respondenter Procent
A    81  24,3%
B    23  6,9%
C    60  18,0%
D    105  31,5%
E    64  19,2%
I alt    333  100,0%

GPS UDLEVERET?

    Respondenter Procent
Ja    302  76,5%
Nej    93  23,5%
I alt    395  100,0%

HVILKET KØN HAR DU?

    Respondenter Procent
Mand    216  53,3%
Kvinde    189  46,7%
I alt    405  100,0%

BESKÆFTELGELSESBAGGRUND?

    Respondenter Procent
Selvstændige erhvervsdrivende 37  9,6%
Medarbejdende ægtefæller 0  0,0%
Lønmodtagere   218  56,6%
Arbejdsløs   13  3,4%
Uddannelsessøgende/Studerende 26  6,8%
Pensionister   35  9,1%
Andet, skriv hvad:   56  14,5%
I alt    385  100,0%

HVILKET TRANSPORTMIDDEL BRUGTE DU PÅ SELVE 
TUREN HEN TIL PARKEN?

    Respondenter Procent
Til fods    245  61,4%
Cykel    48  12,0%
Knallert    2  0,5%
Personbil   87  21,8%
Motorcykel/scooter  7  1,8%
Bus    2  0,5%
Andet, skriv hvad:   8  2,0%
I alt    399  100,0%
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HVORNÅR OPHOLDT DU DIG SIDSTE GANG I DENNE 
PARK? (sæt ét kryds)

    Respondenter Procent
Har aldrig besøgt den før  18  4,6%
I går    101  25,6%
For 2 til 6 dage siden  124  31,4%
For 1 til 2 uger siden  43  10,9%
For 2 til 4 uger siden  32  8,1%
For 1 til 2 måneder siden  30  7,6%
For 2 til 4 måneder siden  7  1,8%
For 4 til 12 måneder siden  14  3,5%
For mere end 1 år siden  17  4,3%
Andet, skriv hvad:   9  2,3%
I alt    395  100,0%

HVOR TILFREDSSTILLENDE SYNES DU FØLGENDE TING 
BLIVER PASSET HER I DENNE PARK? - Græsset

    Respondenter Procent
Meget tilfreds (5)   172  43,2%
Tilfreds (4)   195  49,0%
Hverken/Eller (3)   13  3,3%
Ikke tilfreds (2)   3  0,8%
Slet ikke tilfreds (1)  2  0,5%
Ved ikke (0)   13  3,3%
I alt    398  100,0%
 

HVOR TILFREDSSTILLENDE SYNES DU FØLGENDE TING 
BLIVER PASSET HER I DENNE PARK?
- Beplantning (træer og buske)

    Respondenter Procent
Meget tilfreds (5)   167  41,8%
Tilfreds (4)   192  48,0%
Hverken/Eller (3)   24  6,0%
Ikke tilfreds (2)   10  2,5%
Slet ikke tilfreds (1)  2  0,5%
Ved ikke (0)   5  1,2%
I alt    400  100,0%

HVOR TILFREDSSTILLENDE SYNES DU FØLGENDE TING 
BLIVER PASSET HER I DENNE PARK?
- Beplantning (blomster)

    Respondenter Procent
Meget tilfreds (5)   136  34,5%
Tilfreds (4)   158  40,1%
Hverken/Eller (3)   53  13,5%
Ikke tilfreds (2)   29  7,4%
Slet ikke tilfreds (1)  4  1,0%
Ved ikke (0)   14  3,6%
I alt    394  100,0%

HVOR TILFREDSSTILLENDE SYNES DU FØLGENDE TING 
BLIVER PASSET HER I DENNE PARK?
- Stierne og pladserne (f.eks. grusstier og pladser med asfalt)

    Respondenter Procent
Meget tilfreds (5)   138  34,7%
Tilfreds (4)   186  46,7%
Hverken/Eller (3)   36  9,0%
Ikke tilfreds (2)   26  6,5%
Slet ikke tilfreds (1)  5  1,3%
Ved ikke (0)   7  1,8%
I alt    398  100,0%
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HVOR TILFREDSSTILLENDE SYNES DU FØLGENDE TING 
BLIVER PASSET HER I DENNE PARK?
- Legeredskaberne på legepladsen

    Respondenter Procent
Meget tilfreds (5)   20  5,9%
Tilfreds (4)   37  10,9%
Hverken/Eller (3)   48  14,1%
Ikke tilfreds (2)   12  3,5%
Slet ikke tilfreds (1)  12  3,5%
Ved ikke (0)   212  62,2%
I alt    341  100,0%

HVOR TILFREDSSTILLENDE SYNES DU FØLGENDE TING 
BLIVER PASSET HER I DENNE PARK?
- Publikumsfaciliteterne (f.eks. borde, bænke, toiletter, 
affaldskurve)

    Respondenter Procent
Meget tilfreds (5)   50  12,6%
Tilfreds (4)   110  27,8%
Hverken/Eller (3)   61  15,4%
Ikke tilfreds (2)   69  17,4%
Slet ikke tilfreds (1)  24  6,1%
Ved ikke (0)   82  20,7%
I alt    396  100,0%

HVOR TILFREDSSTILLENDE SYNES DU FØLGENDE TING 
BLIVER PASSET HER I DENNE PARK?
- Andet

    Respondenter Procent
Meget tilfreds (5)   5  14,3%
Tilfreds (4)   7  20,0%
Hverken/Eller (3)   1  2,9%
Ikke tilfreds (2)   1  2,9%
Slet ikke tilfreds (1)  8  22,9%
Ved ikke (0)   13  37,1%
I alt    35  100,0%

HVILKEN ROLLE SPILLER NEDENSTÅENDE FORHOLD 
FOR DIG?
- Græsarealer

    Respondenter Procent
Meget vigtigt for mig (5)  156  39,3%
Vigtigt for mig (4)   177  44,6%
Hverken/Eller (3)   40  10,1%
Ikke vigtigt for mig (2)  23  5,8%
Slet ikke vigtigt for mig (1)  1  0,3%
Ved ikke (0)   0  0,0%
I alt    397  100,0%

HVILKEN ROLLE SPILLER NEDENSTÅENDE FORHOLD 
FOR DIG?
- Blomster

    Respondenter Procent
Meget vigtigt for mig (5)  122  31,0%
Vigtigt for mig (4)   180  45,8%
Hverken/Eller (3)   60  15,3%
Ikke vigtigt for mig (2)  24  6,1%
Slet ikke vigtigt for mig (1)  5  1,3%
Ved ikke (0)   2  0,5%
I alt    393  100,0%

HVILKEN ROLLE SPILLER NEDENSTÅENDE FORHOLD 
FOR DIG?
- Store træer

    Respondenter Procent
Meget vigtigt for mig (5)  194  49,6%
Vigtigt for mig (4)   162  41,4%
Hverken/Eller (3)   23  5,9%
Ikke vigtigt for mig (2)  9  2,3%
Slet ikke vigtigt for mig (1)  0  0,0%
Ved ikke (0)   3  0,8%
I alt    391  100,0%
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HVILKEN ROLLE SPILLER NEDENSTÅENDE FORHOLD 
FOR DIG?
- Mindre træer og buske

    Respondenter Procent
Meget vigtigt for mig (5)  119  30,4%
Vigtigt for mig (4)   195  49,7%
Hverken/Eller (3)   61  15,6%
Ikke vigtigt for mig (2)  10  2,6%
Slet ikke vigtigt for mig (1)  2  0,5%
Ved ikke (0)   5  1,3%
I alt    392  100,0%

HVILKEN ROLLE SPILLER NEDENSTÅENDE FORHOLD 
FOR DIG?
- Vandbassin og skulpturer

    Respondenter Procent
Meget vigtigt for mig (5)  64  16,3%
Vigtigt for mig (4)   119  30,3%
Hverken/Eller (3)   113  28,8%
Ikke vigtigt for mig (2)  64  16,3%
Slet ikke vigtigt for mig (1)  23  5,9%
Ved ikke (0)   10  2,5%
I alt    393  100,0%

HVILKEN ROLLE SPILLER NEDENSTÅENDE FORHOLD 
FOR DIG?
- Dyreliv (fugle mm.)

    Respondenter Procent
Meget vigtigt for mig (5)  162  41,0%
Vigtigt for mig (4)   157  39,7%
Hverken/Eller (3)   53  13,4%
Ikke vigtigt for mig (2)  14  3,5%
Slet ikke vigtigt for mig (1)  6  1,5%
Ved ikke (0)   3  0,8%
I alt    395  100,0%

HVILKEN ROLLE SPILLER NEDENSTÅENDE FORHOLD 
FOR DIG?
- Områder med læ

    Respondenter Procent
Meget vigtigt for mig (5)  104  26,7%
Vigtigt for mig (4)   149  38,2%
Hverken/Eller (3)   89  22,8%
Ikke vigtigt for mig (2)  35  9,0%
Slet ikke vigtigt for mig (1)  7  1,8%
Ved ikke (0)   6  1,5%
I alt    390  100,0%

HVILKEN ROLLE SPILLER NEDENSTÅENDE FORHOLD 
FOR DIG?
- Borde og bænke

    Respondenter Procent
Meget vigtigt for mig (5)  101  25,6%
Vigtigt for mig (4)   154  39,0%
Hverken/Eller (3)   79  20,0%
Ikke vigtigt for mig (2)  47  11,9%
Slet ikke vigtigt for mig (1)  9  2,3%
Ved ikke (0)   5  1,3%
I alt    395  100,0%

HVILKEN ROLLE SPILLER NEDENSTÅENDE FORHOLD 
FOR DIG?
- Grilpladser

    Respondenter Procent
Meget vigtigt for mig (5)  40  10,3%
Vigtigt for mig (4)   88  22,6%
Hverken/Eller (3)   100  25,7%
Ikke vigtigt for mig (2)  94  24,2%
Slet ikke vigtigt for mig (1)  55  14,1%
Ved ikke (0)   12  3,1%
I alt    389  100,0%
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HVILKEN ROLLE SPILLER NEDENSTÅENDE FORHOLD 
FOR DIG?
- Legepladser

    Respondenter Procent
Meget vigtigt for mig (5)  60  15,5%
Vigtigt for mig (4)   86  22,2%
Hverken/Eller (3)   87  22,4%
Ikke vigtigt for mig (2)  78  20,1%
Slet ikke vigtigt for mig (1)  57  14,7%
Ved ikke (0)   20  5,2%
I alt    388  100,0%

HVILKEN ROLLE SPILLER NEDENSTÅENDE FORHOLD 
FOR DIG?
- Områder til boldspil

    Respondenter Procent
Meget vigtigt for mig (5)  66  17,2%
Vigtigt for mig (4)   111  28,9%
Hverken/Eller (3)   68  17,7%
Ikke vigtigt for mig (2)  78  20,3%
Slet ikke vigtigt for mig (1)  48  12,5%
Ved ikke (0)   13  3,4%
I alt    384  100,0%

HVILKEN ROLLE SPILLER NEDENSTÅENDE FORHOLD 
FOR DIG?
- Toiletter

    Respondenter Procent
Meget vigtigt for mig (5)  82  20,8%
Vigtigt for mig (4)   116  29,4%
Hverken/Eller (3)   84  21,3%
Ikke vigtigt for mig (2)  68  17,3%
Slet ikke vigtigt for mig (1)  31  7,9%
Ved ikke (0)   13  3,3%
I alt    394  100,0%

HVILKEN ROLLE SPILLER NEDENSTÅENDE FORHOLD 
FOR DIG?
- Belysning

    Respondenter Procent
Meget vigtigt for mig (5)  120  30,8%
Vigtigt for mig (4)   149  38,2%
Hverken/Eller (3)   69  17,7%
Ikke vigtigt for mig (2)  26  6,7%
Slet ikke vigtigt for mig (1)  20  5,1%
Ved ikke (0)   6  1,5%
I alt    390  100,0%

HVILKEN ROLLE SPILLER NEDENSTÅENDE FORHOLD 
FOR DIG?
- Andet

    Respondenter Procent
Meget vigtigt for mig (5)  15  45,5%
Vigtigt for mig (4)   3  9,1%
Hverken/Eller (3)   5  15,2%
Ikke vigtigt for mig (2)  0  0,0%
Slet ikke vigtigt for mig (1)  1  3,0%
Ved ikke (0)   9  27,3%
I alt    33  100,0%
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HVAD HAR DU BESKÆFTIGET DIG MED HER I PARKEN I 
DAG? (der må gerne sættes kryds)
- Aktivitet:

    Respondenter Procent
Siddet stille   60  15,2%
Spist medbragt mad  23  5,8%
Brugt parken som genvej  48  12,1%
Gået en tur   153  38,6%
Cyklet en tur   27  6,8%
Motioneret   160  40,4%
Luftet hund   70  17,7%
Studeret naturen   31  7,8%
Spillet bold   11  2,8%
Leget    14  3,5%
Fodret fugle   1  0,3%
Andre aktiviteter, skriv hvad: 38  9,6%
I alt    396  100,0%

HVAD VAR FORMÅLET MED BESØGET HER I PARKEN I 
DAG? (der må gerne sættes kryds)
- Formål:

    Respondenter Procent
Opleve naturen   238  61,8%
Få fred og ro   179  46,5%
Få frisk luft   307  79,7%
Blive i bedre humør  167  43,4%
Møde andre mennesker  20  5,2%
For at familien kunne gøre
noget sammen   53  13,8%
For at kunne være sammen
med mine venner   42  10,9%
For at forbedre min kondition 192  49,9%
Genoptræning   16  4,2%
I alt    385  100,0%

VAR DIT BESØG ET LED I ET FÆLLES-ARRANGEMENT? 
(nævn evt. eksempler fra listen nedenfor hvis respondent er i 
tvivl om hvad der menes med et ”fælles-arrangement”)

    Respondenter Procent
Ja    58  14,5%
Nej    342  85,5%
I alt    400  100,0%

HVILKET FÆLLES-ARRANGEMENT?

    Respondenter Procent
Udflugt med familie/venner
(ikke bare egen familie
”far, mor og 2 børn”)  28  54,9%
Udflugt med dagpleje/
vuggestue/børnehave  0  0,0%
Udflugt med fritidshjem  0  0,0%
Udflugt med skole  1  2,0%
Firmaudflugt   0  0,0%
Sportsarrangement
(f.eks. fodboldtræning i klubregi) 5  9,8%
Andet, skriv hvad:   17  33,3%
I alt    51  100,0%

OPFYLDER DE ELEMENTER, DER ER I PARKEN DINE 
BEHOV FOR FRITIDSAKTIVITET?

    Respondenter Procent
Udmærket   227  59,3%
Godt    121  31,6%
Nogenlunde   33  8,6%
Slet ikke    2  0,5%
I alt    383  100,0%
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