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I nærværende appendiks præsenteres fritekstbesvarelser fra undersøgelsen af beboernes brug af og 
ønsker til fælleshus og fælles faciliteter i Værebro Park. Undersøgelsen er gennemført af SocialRespons 
for DAB i november-december 2022. 

For at opretholde anonymitet er personhenførbare oplysninger blevet fjernet fra fritekstbesvarelserne. 
Steder, hvor personhenførbare oplysninger er fjernet fra teksten, er markeret tydeligt med […]. To 
udsagn er blevet slettet helt i gengivelsen af fritekstbesvarelserne, da disse udsagn ikke længere var 
forståelige efter fjernelsen af de personhenførbare oplysninger.   

 

 

BEBOERNES	ØNSKER	TIL	NYE	SELSKABSLOKALER	–	’ANDET’	
	

• Rutsjebane. 
 

• Priserne mere overkommelige. 
 

• Parking space. 
 

• Netcafe. 
 

• Mosque. 
 

• Lydisoleret. 
 

• Høj kvalitets lydanlæg og videoprojektor. At man kan tilkøbe catering og rengøring til fornuftige, 
favorable og overkommelige priser. Nemt at gøre rent. Nordisk indretnings stil. Sofaer til afslapning. 
 

• Hunde velkomne. 
 

• Godt humør :) 
 

• En scene. 
 

• Der skal ikke laves noget nyt beboerhus eller selskabslokaler ... og vores Center skal IKKE RIVES NED!! ... 
det hele bliver trukket ned over vores hoveder her i Værebroparken... vi havde en afstemning her i 
2018, og der blev alt dette i nu prøver at trække ned over vores hoveder stemt et stort NEJ ... og et NEJ 
fra beboerne skal respekteres!! 
 

• Cheap as well. 
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• Bordene ikke er for tunge. 
 

• Benytter mig af Regnbuen. Kan ikke lide mange samlet et sted. Allergi. 
 

• At det støjdæmpes, så den ene fest ikke forstyrrer fx. et gravølsarrangement ved siden af. 
 

• At der er indgang andre steder end fra centeret.  
 

BEBOERNES	ØNSKER	TIL	NYE	SELSKABSLOKALER	–	UDDYBNING	
	

• Hygge. 
 

• De skal være hyggeligt indrettet, skal vedligeholdes, så de fremstår pæne, og skal være ordentligt 
rengjort efter hvert arrangement. 
 

• At prisen på leje er lavere. Så ville vi leje oftere her. I stedet for andre steder. 
 

• Altså er det mange år siden vi levede dem, men udgang til udendørsfaciliteter såsom bord og 
bænkesæt ville være dejligt, lejlighed til overnatning for gæster, der kommer langvejs fra, har vi også 
savnet. 
 

• A good system for making bookings. 
 

• Rene og pænt, ikke for tunge møbler. 
 

• Fingrene væk fra vores selskabslokaler. 
 

• Lyse lokaler dagslys. 
 

• Plads til mere end 50. Gerne minimum 100 personer. Evt. lokaler der kan deles op som nu. 
 

• Jeg er meget glad for Regnbuen, havde jeg ikke den ville jeg være ensom. Parfume allergi. Lotte og Åse 
er gode til at hjælpe, hvis der er noget, man ikke kan finde ud af ❤ 
 

• To be orderly and always clean. 
 

• Mulighed for familiefester. 
 

• Parkering til gæster. 
 

• Jeg her det svært med at blive låst inde i centeret, og af den grund har jeg aldrig lejet de ellers fine 
lokaler. Køkkenet er gammelt, gammelt inventar. På det grundlag fravælger jeg at leje lokalerne. 
 

• Det ville være rart med en rutsjebane og helt klart ville et hotel med en fed udsigt også motivere flere 
til at komme til mine fester. 
 

• For mig er det vigtigt, at interiøret emmer af god æstetisk sens og ikke ligner anonyme lokaler fra en 
trist anstalt. 
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• Hyggeligt og ikke have’ en sur gammel lugt. 
 

• Rimelige priser, moderne køkken og hygge lokaler. 
 

• At man ikke skal være tvunget til at gå igennem centeret og glo på de mennesker, der hænger ud der, 
men ville kunne benytte bagdøren i stedet. 
 

• Bruger dem ikke endnu. 
 

• At det virker hyggeligt, og rart for gæster, samt gode køkkenforhold. 
 

• It should be low costed rents. 
 

• It should be clean and nice maintenance. 
 

• Toilet facilities and children play area. 
 

• Need more. 
 

• At tingene fungerer, og det er lækkert at være der. 
 

• Faciliteterne skal være lækre før, at man får lyst til at bruge dem. Specielt hvis man holder rund 
fødselsdag... 
 

• There must be musical and dance, with some tea and coffee, and lovely atmosphere, where all should 
enjoy, opportunity for outdoor grill. 
 

• God plads trygge rammer. 
 

• God adgang til køkkenet. 
 

• Man skal kunne flytte borde rundt, så der kan laves mindre grupper. 
 

• God plads og gode faciliteter. 
 

• At det er pænt og nordisk stilet indretningsmæssigt, men nemt at gøre rent. 
 

• Jeg bruger den aldrig. 
 

• Tingene fungerer, og at der er rent også på væggene. 
 

• Det er fine lokaler. 
 

• Luft imellem bordpladerne. Køkkenet adskilt fra bordpladerne. Dansegulv. Lukket entre, når man 
kommer ind i selskabslokalet, så man ikke kommer direkte ind til alle gæsterne. 
 

• Lige som nu, at salen kan bruges til forskellige aktiviteter. 
 

• Stort lyst lokale med sofaer samt klappe bord og stable stole. 
 

• Det skal være pænt, hyggeligt og ikke trist og nedslidt at kigge på. Ikke for klinisk. 
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• En scene, så vi kan lave intimkoncerter for 100 - 150 mennesker. 
 

• At det bliver mere moderne forhold. 
 

• Lyse og venlige, med nem ind og udgang. 
 

• At man kan få frisk luft fra vinduer i lokalerne. 
 

• Igen der skal ikke laves noget nyt!!! Der blev stemt Nej i 2018 til alt dette!!! 
 

• Godt industrikøkken. 
 

• Før i tiden kunne der være problemer med ubudne gæster/ballade, så sikkerhed er en prioritet. 
 

• Hyggeligt og fleksibelt. 
 

• Billigt. 
 

• Fadølsanlæg så der ikke flyder med glasflaske og dåser. 
 

• Jeg synes ikke, der skal være et selskabslokale. 
 

• It is easier to access with less trouble trying to transport attendees afar for a residential mile away after 
a function. It can also create revenue for the community. 
 

• Tag f.eks. udgangspunkt i Bytoftens selskabslokale. Plads til 60 personer, lyse og rummelige lokaler, 
mulighed for opdeling til også mindre selskaber, overnatningsmulighed, gode køkkenfaciliteter - så 
man også kan have køkkenpersonale og kok. Derudover kan det bruges til foredrag og andre 
beboerarrangementer. 
 

BEBOERNES	BRUG	AF	FÆLLESVASKERIET	–	’ANDET’	
	

• Bare sjældent. 
 

• Allergi. Holder mig væk. 
 

• De store maskiner til evt. dyne- og tæppevask. 
 

• Stryge sengetøj, 1 gang på 2,5 år. 
 

• Please make the laundry for each separate building or you can make separate laundry in seller of each 
block. 
 

• Til vask af dyne og benyttelse af rulle. 
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BEBEOERNES	ØNSKER	TIL	FÆLLESVASKERIET	–	UDDYBNING	
	

• Many dryers are not working (heating) properly. They are wasting money and time. 
 

• Hvis flere små vaskerier forskellige steder i Værebro, må der indføres bestilling af vasketure. 
 

• Små vaskerier under blokkene måske med kølesystem, så man kan booke tid til vask. 
 

• Tørretumbler der kan tørre. Maskiner der ikke går i stykker, at der ikke bliver brugt ekstra sæbe, mange 
gange sæbe rester. 
 

• Quality of washng is not up to the mark. 
 

• Most of the dryers never work. I have to pay twice for the service and feel waste of time. 
 

• Der er meget crowdet. 
 

• Har allergi. 
 

• Everyone should observe cleanliness. 
 

• Mange maskiner er ofte defekte, desuden så bliver der farvet tøj i maskinerne. Derfor har jeg 
installeret min egen i min lejlighed. 
 

• Folk der er dårligt gående kommer ikke ned i vaskeriet, hvis de bor i blok 3. 
 

• Det er enormt tungt at bære sit vasketøj frem og tilbage, når man skal langt. Særligt for de ældre 
tænker jeg, at det kunne være en fordel med flere mindre vaskerier. 
 

• Helst gratis. 
 

• Idé med f.eks. i kælderen 2 vaskeriet hver blok ved udgangen. 
 

• Det køre fint. 
 

• Jeg bruger det ikke så? 
 

• Each separate laundry for separate building to build. 
 

• Each block in the cellar. 
 

• Mosque. 
 

• Frequently cleaning of dryers and floors. 
 

• At der er trygt at være, og man er sikker på at ens tøj ikke forsvinder. 
 

• Der skal være flere maskiner. De er altid optaget. Der er ofte rodet i vaskeriet. Ofte mange maskiner, 
som ikke virker... 
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• No issue. 
 

• Rulle mulighed. 
 

• Jeg er godt tilfreds, men det er, fordi jeg får vasket mit tøj udefra. 
 

• Jeg synes det kunne være superrart med flere vaskeriområder, da det kan tage tid, plus synes det ligger 
ret langt at skulle slæbe vasketøj hele vejen der i den her kulde. 
 

• Bare man kan få en maskine. Jeg er ikke interesseret i strygerulle osv. Måske kan man også bedre lure, 
hvornår der er trængsel. 
 

• Hurtigt overblik. Måske kan man bruge et andet, hvis der er optaget. 
 

• Small building people has to walk all through the laundry to carry the clothes. So, if we have a small 
laundry place at our buildings it's good to save time. 
 

• Flere maskiner. Mulighed for at booke maskiner hjemmefra. 
 

• Flere vaskemaskiner, og tørretumblere, samt et reelt bookingsystem og bedre betalings system, f.eks. 
Miele vaske/røremaskiner og chip system. Gerne med hvis man ikke er kommet til ens tid efter 15 
minutter så burde maskinerne frigøres. 
 

• Det er for lang væk fra min lejlighed. 
 

• Afstanden bliver mindre for nogen. 
 

• Det er faktisk perfekt indrettet som nu. Dog dejligt med lidt flere siddepladser, så det ikke er trættende 
at sidde og vente. 
 

• Det er vigtigt, at vaskeriets maskiner vedligeholdes, så de er rene og ikke lugter. 
 

• Flere maskiner, da der ofte er optaget. Folk får ikke mindre vasketøj, fordi de kun må vaske 5/3 
maskiner ad gangen. 
 

• Det ligger et rigtigt dårligt sted, fordi der er mange unge mennesker, der opholder sig ved pizzeriaet, og 
de er ubehagelige. 
 

• Folk der er dårlig gående har svært ved at komme til vaskeriet dem der bor i blok 3 stor blok skal slæbe 
det frem og tilbage. 
 

• Med et stort fælles vaskeri må det være nemmere at genbruge varme fra både vand og tumblere. 
 

• I wish the machines are updated and always available to the masses at any time. 
 

• Det at kunne reservere en tid for vask eller at kunne se om der er ledige maskiner online også 
reservere og tage i bruge indenfor 10min. 
 

• Det skal være en god ordningen mindre vaske og mere vaske. 
 

• Flere vaskemaskiner og i den grad tørretumbler. Mere rent og hyggelige siddepladser/ oaser og bedre 
ventilation. 
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• Meget utilfreds med vaskeriet tøjet bliver ikke rent. 
 

• Der bliver stjålet, folk piller ved dine ting. 
 

• Der er meget støj og ofte mange mennesker, da der jo kun er det ene vaskeri. Hvis der var flere 
vaskerier, tror jeg, at der ville være mindre støj pga. færre maskiner. Måske ville jeg også bruge dem 
oftere, hvis de evt. var i ens blok. 
 

VIGTIGSTE	TILBUD	TIL	BEBOERE	–	’ANDET’	
	

• Jeg bruger dem ikke selv. 
 

• Regnbuen. Elsker at være der. Ville blive ensom uden den. 
 

• Group fitness programs. 
 

• En eller flere indhegninger til hunde. At man må gå i centeret med sin hund. 
 

• Læge, bibliotek, indkøb. 
 

• Socialrådgiver. 
 

• Låst cykelskur for cykler og cykeltrailer. 
 

• Praktiserende læge, andre klinikker, café m udendørs areal. 
 

• Sommerferie aktiviteter. 
 

• Vaskeriet, bibliotek. 
 

• Det hele. 
 

ØNSKER	TIL	ANDRE/FLERE	TILBUD	YIL	BEBOERE	–	UDDYBNING	
	

• Flere nye bænke og pergola. 
 

• Motion/gymnastik og andre aktiviteter for ældre over 60 år, som stadig er erhvervsaktive. 
 

• Yes, please keep continuing extracurricular activity facilities like hip hop Dance, football and etc. 
 

• Vi havde en rigtig cafe, så man ikke skulle ta til Bagsværd, Søborg mm. 
 

• Bustur for børn, teaterforestillinger. 
 

• Aflåst afdeling til barnevogne i cykelkælderen. 
 

• Yes extended. 
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• We have facilities which can facilitate large number of people not only for small groups … 
 

• Group fitness activities, more activities for families and ladies, music classes. 
 

• Jeg ønsker flere tilbud til folk som arbejder om dagen. 
 

• Lektiecafé hver dag. 
 

• Yes wan’t more offers. 
 

• Et spisested, hvor der ikke er fyldt med rygere og en masse ungdomskriminelle. 
 

• Cykelværksted til at vedligeholde sin cykel. 
 

• Jeg er tilfreds med det, vi har nu. 
 

• jeg synes, at det er så dejligt med alle de aktiviteter, der er i Værebro Park, det er fællesskab som er så 
vigtigt for os i alle aldre. 
 

• Elektronik, internet og computerhjælp, f.eks. ude i de individuelle boliger. 
 

• Lys på legepladserne i vinterhalvåret, som slukker når de skal være ro. 
 

• Turene for børn i sommerferien. 
 

• I Værebro Parken er der mange studerende. Det kunne være dejligt for de studerende på videregående 
uddannelser at komme tættere på det virkelige arbejdsliv. F.eks. mig selv, jeg studerede byggeri og 
infrastruktur, jeg ville gerne være med i et bygningsudvalg hvis der findes det, og hjælpe Værebro 
parken på de punkter jeg kan. 
 

• Strikke og hækle klub. 
 

• Det ville være rart, hvis der oprettes et stort fitnesscenter med mulighed for bad og dampbad. 
 

• At klubberne kommer op i et mere åbent og imødekommende miljø. 
 

• At der var mere for pensionister eks bankospil en gang om ugen. 
 

• Et ønske om en vej fra blok 3 til Bagsværd, vi mangler den meget. 
 

• Værk-og væresteder hvor beboerne kan få en snak om og evt. løst stort og småt - af enhver art. 
  

• Renser ikke korridoren særlig godt. Elevator hytter inde er meget beskidte. Meget ubehagelig lugt fra 
hullerne, hvor affaldet smides ud.  Konstant problem med ventilation. ++++ Flere parkeringspladser 
eller tildel en parkeringsplads til hver lejlighed. Du ville være opmærksom. 
 

• For unge piger. 
 

• Dans i salen. 
 

• Fastelavns- og julefester bør åbnes lidt op. Børnefesterne kunne være med mulighed for at tage 
børnebørn med, eller en af børnenes kammerater, og pensionistjulefesten kunne være for alle voksne 
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og ikke kun for pensionister. 
 

• Jeg kan ikke se nogen grund til Eid fest. 
 

• Der er masser af plads til biler, men der mangler låste cykelskure til cykler, el-cykler, cykeltrailere, etc. 
Det er især underligt midt i klimakrise, at Værebro ikke støtter op om klimavenlig adfærd. Der mangler 
også plads til barnevogne, kørestole, rollatorer etc. i de lave blokke, hvor der ikke er elevator og ingen 
mulighed for at tage hjælpemidler med op især for gangbesværede. En elevator i de lave blokke ville 
være ideal. 
 

• Et bedre loppemarked, måske i form af genbrugsstation for "alt", kunne være nyttigt.  
Facader mere åbne mod "ud" ville være rart, især hvis nogen vil drive café med udendørs område eller 
glasfacade. 
 

• Generelt synes jeg, at arrangementerne skal nytænkes. Stop "vi gør som vi plejer" lav flere fælles 
arrangementer og forskellige tidsrum, så alle beboere har mulighed for at deltage. Så det ikke kun er 
før børn eller pensionister. Ellers er det spild af beboer penge. Drop en café, som der primært bruges 
til personale frokost og lav flere aften åbninger/ weekend, så det er til for beboerne. 
 

• Flere bænke i centeret og mere “hygge”. 
 

• Alt er godt. 
 

• Flere parkeringspladser bedre rengøring. 
 

• Flere områder hvor de unge kan spille bold, lige nu foregår det på området ved vores p pladser og 
indgang til centret. Opholdssteder hvor de unge kan være i stedet for som nu at være på køre området 
omkring centret, hvor de ikke altid er lige flexibel/interesseret i at tage hensyn til os andre. 
 

BEBOERNES	ØNSKER	TIL	TILBUD	OG	AKTIVITETER	TIL	BEBOERE	
	

• Hvis aktiviteter betales af Værebro Park, bør de finde sted på tidspunkter hvor også erhvervsaktive har 
mulighed for at deltage. 
 

• Jeg har ikke rigtig interesse i at deltage. Men jeg synes, det er vigtigt med tilbud til dem, der ønsker det. 
Og mener det er en fælles opgave at understøtte det i rimelig grad. 
 

• Please install new washing machines as they are not good and also facility to call for access from inner 
corridor if possible. 
 

• Vi kan gå i gangene under blokkene samt i perkulaen mellem afdelingerne i Værebro i alt slags vejr. 
 

• Alt for mange tilbud er om dagen, hvor flest er på arbejde, så det er altid de samme personer, som får 
gavn af de tilbud, der er. 
 

• Fodbold 
 

• Det er som om, at vores grillbar er et værtshus og et godt sted for unge, der laver noget, de ikke burde. 
Det er som om de sælger stoffer på det sted. 
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• Meget man ikke kan deltage i, når man har en eller flere hunde. 
 

• Senior træning. 
 

• Det er for lukket, for spredt, og der er ingen information om, hvilke tilbud her er. Der mangler en eller 
anden for for samlende enhed, hvor man kan få alle informationer. 
 

• Et ønske om en pæn opgang, som man kan være stolt af. 
 

• Fokus på fællesskab og bevægelse. 
 

• Godt hvis DAB sørger for gratis lokaler og måske endda bidrager med støtte til lektiehjælp, 
sundhedsplejerske, danskundervisning. Selskabslokaler, foredrag, fester bør være med en vis 
brugerbetaling. 
 

• Need to extend for everyone. 
 

• Mere fokus på alle og ikke kun pensionister, børn eller folk uden arbejde. Udvid horisonten. F.eks. 
foredrag som også henvender sig til unge mennesker, men hvor alle kan deltage. Fælles busture og 
ikke kun børn/ pensionister. Fælles arrangementer så alle kan tilmelde sig, ligesom f.eks. busturene 
under covid med Værebro fællesskab, der var en blandet deltage med børn, unge, voksne og ældre. 
 

• Inkluderende. 
 

• Jeg vil ønske, at de ansatte i projekt social balance i beboerhuset bliver forlænget efter udløb af deres 
kontrakt. 
 

ANDRE	KLUBBER	SOM	BEBOERNE	ØNSKER	OG	BENYTTER	
	

• Mener der findes en dartklub. 
 

• Yes very useful. 
 

• Dans om mandagen. 
 

• Værebros kvinder og familieklubben. 
 

• Strikkeklubben på biblioteket. 
 

• Kunstmaling. 
 

• Barn deltager i breakdance. 
 

• Flere af disse lokaliteter er ikke klubber. 
 

• Skak. 
 

• Hundegården. 
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• Værebros kvinder. 
 

BEBOERNES	HOLDNINGER	TIL	KLUBBER	I	VÆREBRO	PARK	–	UDDYBNING	
	

• Klubberne i VP promoverer generelt ikke sig selv. Det virker som, de ikke er interesserede i nye 
medlemmer, men er en klike, hvor nye ikke er velkomne. Måske med undtagelse af Nyttehaver, TV og 
Regnbuen. 
 

• Det er vigtigt, at man kan gå til noget for fællesskabet skyld, og børnene er det også vigtigt for, især 
fordi de ikke skal køres, men kan blive i deres miljø. 
 

• Install cameras everywhere else stupid people living in this community will spoil everything. 
 

• Da jeg flyttede ind i 2014, fik jeg ingen orientering om klubber og selskabslokaler mm. Det kunne godt 
have været bedre. 
 

• Fingrene væk fra vores klubber. 
 

• Vigtigt de findes. 
 

• Kan ikke undvære Regnbuen, uden den ville jeg være ensom. 
 

• Der er for mange klubber, som kun bruges til at drikke i. 
 

• Burde være brugerbetaling som alle andre klubber. Så dem som ikke bruger disse ikke skal være med 
til at betale. 

 
• Det er ok, især loppemarked. 

 
• Yes very useful. 

 
• I think there is too much delay from the service Center to get some facilities in clubs … and sometimes 

they delay intestinally and purposely. 
 

• I never use any of the clubs in Værebro Park. 
 

• Det er godt for de få, men mange bruger dem som smug kro. 
 

• Klublokalerne kan godt være mere fleksible. 
 

• Mange klubber har jeg aldrig hørt om, og aner ikke hvor de ligger. Der mangler info om dem. Og så er 
der nogle klubber, som virker ikke repræsentativ af hvad folk har brug for eller vil brug som klub. 
Andre slags klub vil være mere relevant. 
 

• Tror det kommer an på ens situation i livet, om det har interesse. 
 

• Mange af dem er druk grupper. 
 

• Nu er Regnbuen ikke en klub. Det er et værested. Der bliver åbent 4 dage om ugen - af 3 - 4 frivillige.... 
måske det sted i Værebro der er så overrendt. 10 - 12 - 15 mennesker mødes næsten dagligt til kaffe, 
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hyggesnak og gensidig støtte og omsorg. Flere siger, at det er et dagligt holdepunkt.... Og vi prøver at 
skabe interesse for andre aktiviteter - på biblioteket, og i Beboerhuset. Vi følges, fordi det kan være 
vanskeligt at erobre 'nyt land', når man er alene. 
 

• Gode tiltag. 
 

• I am staying from 7 years I don’t have any information about the clubs. And nobody knows where we 
can find the information about clubs. 
 

• Det skal være klubber, hvor man laver det, klubben står for og ikke druk. 
 

• En del klubber bruges som druk og ikke de aktiver, der bør være der. Det er så synd ellers gode tilbud 
vi har her i Værebro. 
 

• Klublokaler er godt for fællesskabet. 
 

• Det ville være rart, hvis der oprettes en poker klub med alle faciliteter. 
 

• Klubberne er /kan blive supergodt, hvis de bliver åbnet op og de af dem som "kun" er smugkroen 
lukkes eller samles til en klub. 
 

• Bankoklub. 
 

• Der skal være en god leder. 
 

• Ville bruge dem, hvis jeg vidste, de var der. 
 

• Fleksibilitet er nøgleordet. 
 

• Det er meget svært at finde information om klubberne. 
 

• Flere klubber for børn: musikklub, dans, maling, sang… 
 

• Klubberne bør også være åbne for folk, der ikke bor i Værebro Park. Det kan kun styrke klublivet at der 
kommer flere med. 
 

• Jeg går på arbejde, så jeg har ikke tid. 
 

• Det er rigtig godt med gratis lokaler til mange forskellige slags klubber. En grad af brugerbetaling til el, 
varme, udstyr er godt for at sikre engagement og ansvar.  
Der kunne også godt reklameres lidt mere for hvilke klubber, DAB lægger hus til, så det bliver klubber, 
ikke kliker. 
 

• Our Mosque club been closed for more than two years and looks like they don’t want to open it again, 
they are making so many excuses for delaying it with no reason. 
 

• Jeg synes om, at klubben er god nok. 
 

• Ingen faste lokaler. Lokaler skal være fælles, og så kan der være tidsrum/ dage, som klubberne kan 
koble sig på. Men overordnet skal vi druklivet til bunds, og flere klubber/ aktiviteter skal kunne 
rummes, så der er endnu flere tilbud til alle beboere. Derudover kan Værebros inventar komme flere til 
gavn ved at det fælles, og derved kan der også spares penge. Der er f.eks. ikke grund til at der bliver 
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købt de samme maskiner/ inventar til to klubberne, når de kan deles. 
 

• It will be nice to have some activity clubs for children like dance clubs, music clubs or much more 
learning activities. 
 

• Gode. 
 

• Det er vigtigt. 
 

• Så længe det dækker behovene. 
 

• At antal af lokalerne minimeres, således de kan bruges til flere formål. 
 

VIGTIGE	FUNKTIONER	I	ET	KOMMENDE	FÆLLESHUS	–	UDDYBNING	
	

• Samlingssted til fx foredrag. 
 

• Biblioteket. 
 

• Ingen rygning/øldrikning. 
 

• Man skal ikke lave fælles rum med henblik på, at det bliver en varmestue og der ikke er plads til dem 
som faktisk vil bruge det. Tag fx centeret - bibliotek - pizza mange sidder der blot og danner støj. 
 

• Very useful. 
 

• Der skal være rent og pænt. Der skal være vagter, så der ikke ophober sig grupper i sort tøj som råber 
og sviner. Særligt ikke om aftenen. 
 

• A club for old people for get together and do their hobbies and teach each other their skills and have 
some tea and coffee. 
 

• Motionsrum med maskiner. 
 

• Hjælp til selv hjælp med elektronik, internet, computere, smartphone og tablets med computere der 
kan bruges til formålet. 
 

• Toiletter, rum til hjælp af rådgiver. 
 

• Små lokaler som beboer kan LÅNE til små møder/foredrag. 
 

• Det skal være imødekommende og hyggeligt, ikke bare en betonklods med hvide vægge, men et sted 
hvor også bygningen byder en velkommen, og man kan føle sig tryg. 
 

• Der skal ikke laves noget nyt beboerhus...... Er megatræt af der er en borgmester, der har 
storhedsvanvid og vil rive alt det gode vi har i Værebroparken ned!!! Vi har stemt Nej til alt dette i 2018!! 
 

• Du kan åbne en systue, hvor du kan sy noget eller komme i kontakt med børn og forældre. 
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• Højt på ønskeliste med hyggelig lys café, men intet ønske om "gratis". Hellere en "rigtig" café som i 
mange andre bymiljøer, med god kvalitet, en vis service, og tidssvarende udvalg. 
 

• I very much like to add a club for youngsters between age 8-16 where they can get help for school 
homework and can talk positive about the future and help the community. 
 

• Vigtig at husene/ huset kan benyttes af flest mulige, og der skabes liv og gode relationer på tværs af 
beboerne. 
 

• Et værelse man kan leje. 
 

• Parkeringsplads. 
 

• Lektiecafe med opsyn. Hjælpe børnene. Sport til børn. 
 

BEBOERFORSLAG	TIL	FREMTIDIGE	TILBUD	I	VÆREBRO	PARK	–	’ANDET’	
	

• Lækker, hyggelig cafe. 
 

• Madklub. 
 

• Jeg synes, der er større problemer, som skal ses på. 
 

• Større lukket areal til hunde. 
 

• Flere og lidt større nyttehaver. 
 

• Handlemuligheder. 
 

• Værelser. 
 

• Klubber. 
 

• Andre. 
 

• Alle. 
 

• Alt undtagen høns. 
 

• Noget med sport. Café hvor folk kam slappe af billigt. Indendørs siddepladser. 
 

• Andre 
 

BEBOERFORSLAG	TIL	FREMTIDIGE	TILBUD	I	VÆREBRO	PARK	–	UDDYBNING	
	

• Børne motorik/legestue. 
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• En eller flere indhegninger, hvor hunde kan løbe frit. 
 

• Hjælp til selv hjælp med elektronik, internet, computere, smartphone og tablets med computere der 
kan bruges til formålet. 
 

• Et luksus fitnesscenter og en poker klub. 
 

• Kæmpe hønsegård, det er godt for naturen og klimaet. Man kan give dem restmad. 
 

• Cykelvaskeplads. 
 

• Låst cykelskur. 
 

• Club for children and their parents where they can do homework and can get helps from different 
parents in different subjects. 
 

• Værelser man kan leje til gæster. 
 

• Sport til børn. Lektiecafe. Ting børn og unge kan samles om. 
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INFORMATION	OM	PUBLIKATIONEN	

Udarbejdet af SocialRespons for DAB  
 

 

  
 

SocialRespons er en analyse- og konsulentvirksomhed, som leverer projektudvikling, evaluering og 
rådgivning inden for det sociale område. SocialRespons er specialiseret i inddragelse af målgrupper og 
medarbejdere samt anvendte proces- og resultatevalueringer. Publikationen kan frit citeres med angivelse 
af kilden.  

www.socialrespons.dk  
 


