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RESUMÉ
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Beboere fra omkring en femtedel af alle husstande i 
Værebro Park har besvaret undersøgelsen vedrørende 
fælleshus og fælles faciliteter i området (18 pct.).

Undersøgelsen viser bl.a. :

§ At vaskeriet, beboercaféen og beboerhuset er de fælles 
faciliteter, der benyttes hyppigst, og at der er varierende 
brug og ønsker til de fælles faciliteter i området blandt 
forskellige beboergrupper.

§ At julefest for børn, lektiecafé og danskundervisning 
vurderes som væsentlige aktiviteter, og at der er 
opbakning til fælles tilbud og aktiviteter blandt beboerne i 
området, mens ønskerne hertil hænger tæt sammen med, 
hvilken livsfase beboerne befinder sig i.

§ At særligt fitness-klub, fodboldklub og moske-klub er 
populære, mens der generelt er en relativt lav brug af 
klubber og at kendskabet hertil med fordel kan øges.

§ Beboerne ønsker, at Værebro Park er med til at støtte op 
om det sociale, bl.a. ved at prioritere lokaler til klubber, da 
dette kan være med til at understøtte fællesskabet blandt 
beboerne i området.

LÆSEVEJLEDNING

Efter en kort introduktion til undersøgelsen samt en 
karakteristik af beboerne, som har deltaget i 
undersøgelsen, gennemgås undersøgelsens resultater.

I forbindelse med udvalgte spørgsmål har beboerne haft 
mulighed for at uddybe deres besvarelser gennem 
fritekst. Al fritekst er samlet i et appendiks til rapporten 
med titlen ‘Appendiks – fritekst. Fælleshus og fælles 
faciliteter – Beboerundersøgelse i Værebro Park.
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BAGGRUND



OM UNDERSØGELSEN
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I denne rapport præsenteres resultaterne af en 
undersøgelse vedrørende beboernes ønsker til fælleshus og 
fælles faciliteter i Værebro Park. Undersøgelsen er blevet 
initieret af DAB og er blevet gennemført i perioden 
november - december måned 2022.

Undersøgelsen blev gennemført som en elektronisk survey 
blandt alle voksne beboere i Værebro Park. Spørgeskemaet 
til grund for undersøgelsen blev udarbejdet af DAB med 
sparring fra SocialRespons. Dataindsamlingen blev varetaget 
af medarbejdere i DAB, mens SocialRespons har stået for 
analysen og afrapporteringen af undersøgelsens resultater.

Data blev indsamlet over en periode på en måned. Her blev 
en QR-kode samt et link til undersøgelsen gjort tilgængeligt 
for beboerne via hjemmeside, sociale medier samt 
udsendelse af SMS til beboerne. Herudover var DAB’s 
medarbejdere i dataindsamlingsperioden tilstede ved 
sociale arrangementer og rundt i området og ringe på 
dørklokker med henblik på at gøre opmærksom på 
undersøgelsen og dermed at opnå flest mulige svar.

For at opnå flest mulige svar blev beboere, som deltog i 
undersøgelsen, givet mulighed for at deltage i en 
lodtrækning om et gavekort à 500 kr. til Netto. Ligeledes var 
spørgeskemaet tilgængeligt på to sprog – dansk og engelsk. 
Godt hver tiende beboer (13 pct.) valgte at besvare den 
engelske version.

I alt 248 voksne beboere har deltaget i undersøgelsen. Heraf 
har 188 beboere gennemført hele undersøgelsen, mens 60 
beboere har afgivet nogen svar. De angivne tal er efter 
rensning af data, hvor 30 besvarelser udgik, idet der enten 
var tale om testbesvarelser, dobbeltbesvarelser eller delvise 
besvarelser, hvor beboerne havde besvaret så få spørgsmål, 
at det ikke gav mening at medtage besvarelserne i analysen. 

Da der i Værebro Park bor omkring 2250 voksne beboere, 
udregnes svarprocenten til ca. 11 pct. af alle voksne. Dette 
svarer til, at beboere fra ca. 18 pct. af alle husstande i 
Værebro Park er repræsenteret i undersøgelsen.



KARAKTERISTIK AF UNDERSØGELSENS DELTAGERE
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§ Der er en lille overvægt af kvinder blandt undersøgelsens 
deltagere. 55 pct. er kvinder, mens 45 pct. er mænd. Der 
er ingen beboere, der angiver deres køn som ‘Andet’.

§ Beboere i alle aldersgrupper er repræsenteret i 
undersøgelsen. Stærkest repræsenteret er 
aldersgrupperne 56-65 år (25 pct.) og 46-55 år (18 pct.). 
Det er også disse aldersgrupper, som er stærkest 
repræsenteret i boligområdet generelt.

§ Beboere fra husstande med 1-2 beboere er stærkest 
repræsenteret i undersøgelsen. 39 pct. bor alene i 
husstanden, mens 27 pct. bor sammen med én anden 
person. 20 pct. bor 4 eller flere personer sammen.
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§ Beboere med børn under 18 år i hjemmet er stærkest 
repræsenteret i undersøgelsen (61 pct.), mens 39 pct. ikke 
har hjemmeboende børn.

§ Blandt beboere i undersøgelsen har næsten hver tredje 
(29 pct.) boet i Værebro Park i mere end 20 år. 
Aldersmæssigt er der dog god spredning, således at 
undersøgelsen både repræsenterer beboere, som har 
boet i området i kort og lang tid.

§ Beboere fra høje blokke er stærkest repræsenteret i 
undersøgelsen. 65 pct. bor i høje blokke, mens 35 pct. bor 
i lave blokke. Dette billede modsvarer virkeligheden i 
Værebro Park, hvor flest beboere bor i høje blokke.
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BENYTTELSE AF FÆLLES 
BEBOERFACILITETER



BRUG AF INDENDØRS FÆLLES FACILITETER
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FÆLLES VASKERI

§ Vaskeriet er den af de fælles indendørs faciliteter i 
Værebro Park, der benyttes hyppigst, og stort set alle 
beboere kender til vaskeriet. 37 pct. af beboerne kommer 
i vaskeriet flere gange om ugen eller måneden, 34 pct. 
bruger vaskeriet månedligt eller sjældnere, mens 29 pct. 
ikke bruger vaskeriet eller kender til tilbuddet. 

§ En større andel mænd (45 pct.) end kvinder (31 pct.) 
svarer, at de de benytter vaskeriet flere gange ugentligt 
eller månedligt, og beboere op til 45 år benytter vaskeriet 
hyppigere end beboere på 46 år og derover.  

§ Beboere med fire eller flere personer i husstanden, og 
som har to eller flere hjemmeboende børn, benytter 
vaskeriet hyppigere end andre beboere.

§ Blandt beboere, som kun har boet i Værebro Park i 0-2 år, 
ses den største andel, som ikke har kendskab til fælles 
vaskeriet (7 pct.).

§ Der er ikke signifikant forskel på brugen af vaskeriet 
blandt beboere fra hhv. høje og lave blokke.

GLASSALEN

§ Godt hver tiende beboer benytter Glassalen flere gange 
ugentligt eller månedligt (13 pct.), mens knapt halvdelen 
af beboerne tilsammen svarer, at de ikke gør brug af 
Glassalen (39 pct.) eller kender til tilbuddet (9 pct.).

§ En væsentlig større andel mænd (21 pct.) end kvinder (7 
pct.) svarer, at de benytter Glassalen flere gange ugentligt 
eller månedligt, og en hyppig brug af Glassalen er størst 
blandt beboere i alderen 26-35 år og 36-45 år, hvor hhv. 
19 og 26 pct. benytter denne flere gange på ugentlig eller 
månedlig basis.

§ Det har ingen signifikant sammenhæng med brugen af 
Glassalen, hvor mange beboere der er i en husstand eller 
om husstanden har hjemmeboende børn.

§ Det spiller heller ingen rolle for brugen af Glassalen, hvor 
mange år beboerne har boet i Værebro Park, eller om de 
kommer fra de høje eller lave blokke.
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KLUBGANGEN

§ I alt 14 pct. af beboerne i undersøgelsen benytter 
Klubgangen flere gange ugentligt eller månedligt, og 
blandt mænd (23 pct.) er andelen, der benytter 
Klubgangen hyppigt, væsentligt større end blandt kvinder 
(6 pct.).

§ 18 pct. af beboerne fra høje blokke bruger Klubgangen på 
månedlig basis eller oftere, mens dette gælder for 13 pct. 
af beboerne i lave blokke – forskellen er ikke signifikant.

§ I de lave blokke er andelen, der ikke benytter Klubgangen 
eller kender til tilbuddet større (77 pct.) end i de høje 
blokke (67 pct.).

§ Særligt blandt de 26-35 årige ses en hyppig brug af 
Klubgangen, idet 23 pct. i denne aldersgruppe besøger 
Klubgangen flere gange ugentligt eller månedligt. Blandt 
de 19-25 årige og 66-75 årige findes de største andele, der 
ikke benytter Klubgangen (begge grupper 80 pct.), og 
blandt de 36-45 årige findes den største andel, der ikke 
kender til tilbuddet (21 pct.).

§ Det har ingen signifikant sammenhæng med brugen af 
Klubgangen, hvor mange beboere der er i en husstand, 
eller om husstanden har hjemmeboende børn.

BEBOERCAFÉ / VÆREBRO CAFÉ

§ I alt 16 pct. af beboerne i undersøgelsen svarer, at de gør 
brug af beboercaféen flere gange ugentligt eller 
månedligt. Andelen af mænd og kvinder, der ikke benytter 
eller kender til tilbuddet, er omtrent lige store og udgør 
omkring halvdelen af grupperne, mens det ses, at en lidt 
større andel blandt mænd (18 pct.) end blandt kvinder (13 
pct.) benytter beboercaféen hyppigt.

§ Aldersgruppen 66-75 år har den største andel af beboere, 
som benytter beboercaféen flere gange ugentligt eller 
månedligt (21 pct.).

§ Det har ingen signifikant sammenhæng med brugen af 
beboercaféen, hvor mange beboere der er i en husstand, 
eller om husstanden har hjemmeboende børn.

§ Blandt beboere, som har boet i Værebro Park i 0-2 år og 6-
10 år, ses en større andel end blandt øvrige beboere, der 
benytter beboercaféen flere gange ugentligt eller 
månedligt (hhv. 23 og 26 pct.).

§ Det spiller ingen rolle for brugen af beboercaféen, om 
beboerne kommer fra de lave eller høje blokke.
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BEBOERHUSET

§ I alt 17 pct. af beboerne i undersøgelsen svarer, at de 
benytter beboerhuset flere gange om ugen eller 
måneden. Hyppigheden af brugen af beboerhuset er 
nogenlunde ensartet for mænd og kvinder, mens andelen 
der slet ikke gør brug af beboerhuset er større blandt 
kvinder (44 pct.) end blandt mænd (35 pct.).

§ Blandt beboere i aldersgruppen 66-75 år ses den største 
andel, der benytter beboerhuset flere gange ugentligt 
eller månedligt (26 pct.).

§ Det har ingen signifikant sammenhæng med benyttelsen 
af beboerhuset, hvor mange beboere der er i en 
husstand, eller om husstanden har hjemmeboende børn.

§ Blandt beboere, der har boet i Værebro Park i 6-10 år, er 
der flest, der bruger beboerhuset flere gange ugentligt 
eller månedligt. Hver femte beboer, der har boet i 
Værebro Park i 0-2 år, kender ikke beboerhuset (20 pct.).

§ Andelen af beboere, der hyppigt benytter beboerhuset, er 
større blandt beboere i høje blokke (19 pct.) end i lave 
blokke (13 pct.).

SELSKABSLOKALER

§ I alt 13 pct. af Værebro Parks beboere, som har deltaget i 
undersøgelsen, benytter selskabslokalerne flere gange 
ugentligt eller månedligt. En lidt større andel af kvinder 
(43 pct.) end af mænd (38 pct.) svarer, at de ikke kommer i 
selskabslokalerne eller kender til tilbuddet.

§ Beboernes alder har ikke en signifikant sammenhæng 
med brugen af selskabslokaler, mens beboere i husstande 
med fire eller flere beboere er mere tilbøjelige til at 
benytte selskabslokaler end beboere med færre personer 
i husstanden.

§ Jo længere tid beboerne har boet i Værebro Park, desto 
mere tilbøjelige er de til at benytte selskabslokaler. Fx er 
det 40 pct. af beboere, som har boet i Værebro Park i 0-5 
år, der ikke benytter selskabslokaler, mens dette kun 
gælder for 18 pct. af beboere, som har boet der i mere 
end 20 år.

§ Beboere i henholdsvis høje og lave blokke ser ud til at 
benytte selskabslokaler i nogenlunde samme omfang og 
med samme hyppighed.



13

WORKSHOPPEN

§ Blot 4 pct. af beboerne i undersøgelsen benytter 
workshoppen flere gange ugentligt eller månedligt, mens 
hele 70 pct. svarer, at de ikke kommer der (60 pct.) eller 
kender til tilbuddet.

§ Køn og alder har ikke en signifikant betydning for 
beboernes benyttelse af workshoppen.

§ Blandt beboere, der bor alene i husstanden, er der 
færrest, der benytter workshoppen, idet hele 75 pct. 
svarer, at de ikke kommer der eller kender til tilbuddet.

§ Der er ikke en signifikant sammenhæng mellem brugen af 
workshoppen og antal år, beboerne har boet i Værebro 
Park, eller hvorvidt de bor i høje eller lave blokke.
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SELSKABSLOKALER



LEJE AF SELSKABSLOKALER
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§ I alt 38 pct. af beboerne i undersøgelsen har prøvet at leje 
et selskabslokale til et arrangement – heraf 12 pct. kun en 
enkelt gang.

§ Andelen af kvinder og mænd, der har prøvet at leje et 
lokale er omtrent lige stor, mens der er en større andel af 
mænd (7 pct.) end kvinder (2 pct.), der har lejet et lokale 
flere gange om året.

§ Blandt de yngste beboere i aldersgruppen op til 35 år er 
der flest, som aldrig har prøvet at leje et selskabslokale, og 
det samme gælder for beboere med kun en enkelt person 
i husstanden. 

§ Generelt gælder det, at jo flere beboere i husstanden, 
desto større er sandsynligheden for, at beboerne har 
prøvet at leje et selskabslokale. Ligeledes ses det, at 
husstande med 3-4 hjemmeboende børn er dem, der 
hyppigst har prøvet at leje et lokale til et selskab.

§ Jo længere tid beboerne i undersøgelsen har boet i 
Værebro Park, jo større er sandsynligheden også for, at 
beboerne har prøvet at leje et selskabslokale. Således har 
blot 10 pct. af dem, som har boet i Værebro Park i 0-2 år 
prøvet at leje et lokale, mens dette gælder for 64 pct. af 
dem, der har boet der i mere end 20 år.
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§ Der er ikke en signifikant sammenhæng mellem boligtype 
og leje af selskabslokale – således har omtrent lige mange 
fra høje og lave blokke prøvet at leje et selskabslokale.



ØNSKER TIL NYE SELSKABSLOKALER
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§ Hvis der skal laves nye selskabslokaler i Værebro Park, 
lægger beboerne særligt vægt på køkkenfaciliteter (59 
pct.), gode toiletforhold (58 pct.), direkte adgang til 
udendørs areal (48 pct.) og plads til fester med dans og 
musik (47 pct.).

§ For en lang række forhold gælder det, at baggrunds-
variable ikke har betydning for beboernes ønsker.

§ Hvad angår ønsker til børnehjørne, egnethed til 
børnefødselsdage samt pusleplads og barnestole gælder 
det, at det i særlig grad er yngre beboere, som ikke har 
boet så mange år i Værebro Park og har flere 
hjemmeboende børn i husstanden, som ønsker dette.

§ For ønsket om hotellejlighed til overnattende gæster 
gælder det, at det i særlig grad er kvinder i alderen 55+ år 
og som ikke har hjemmeboende børn, der ønsker dette.

§ Stort gulvareal ønskes i særlig grad af mænd i 
aldersgrupperne 26-45 år og 56-65 år.

§ Mulighed for opdeling i sal og kaffestue er i særlig grad et 
ønske blandt beboere i alderen 45+ år og blandt beboere i 
de høje blokke.

§ Ønsker til selskabslokaler er uddybet i fritekst-appendiks.
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FÆLLES VASKERI



BRUG OG PLACERING AF FÆLLES VASKERI

18

§ 42 pct. af beboerne i undersøgelsen benytter 
udelukkende fællesvaskeriet, 21 pct. bruger det som et 
supplement til deres egen vaskemaskine, mens 27 pct. 
slet ikke bruger vaskeriet. 

§ En mindre andel bruger kun vaskeriet til tørretumbling af 
tøj (7 pct.) og strygning eller vask af store ting som fx 
dyner (3 pct.).

§ Særligt blandt yngre beboere op til 45 år er der mange, 
der udelukkende bruger fællesvaskeriet.

§ To tredjedele af beboerne (66 pct.) vurderer placeringen af 
vaskeriet som meget god eller god, mens blot 6 pct. 
vurderer placeringen af vaskeriet negativt.

§ Boligtype hænger tæt sammen med vurderingen af 
vaskeriets placering. Hvor 75 pct. af beboerne fra høje 
blokke vurderer placeringen som god, gælder dette for 50 
pct. af beboerne i de lave blokke.

§ Beboernes ønsker til fællesvaskeri uddybes i fritekst-
appendiks.
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BEBOERNES ØNSKER TIL LØSNINGER FOR FÆLLESVASKERI
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§ Beboerne fordeler sig helt lige på spørgsmålet om, 
hvorvidt de foretrækker et stort centralt placeret vaskeri 
med mange maskiner, strygerulle mm. eller flere mindre 
vaskerier spredt over Værebro Park. 

§ Flere beboere i høje blokke har ønsker om et stort centralt 
placeret vaskeri , mens flere beboere i lave blokke har 
ønsker om flere mindre vaskerier spredt over Værebro 
Park.

§ Der ses en tendens til at yngre beboere (op til 25 år) i 
højere grad end andre har ønsker om et stort centralt 
placeret vaskeri, men forskellen er ikke signifikant.

§ Der ses en tendens til at husstande med 4 personer og 
hjemmeboende børn i husstanden i højere grad end 
andre har ønsker om flere mindre vaskerier spredt over 
Værebro Park, men heller ikke denne forskel er signifikant.
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TILBUD TIL BEBOERE



VÆSENTLIGHED AF TILBUD OG AKTIVITETER
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§ I vurderingen af de forskellige tilbud og aktiviteters 
væsentlighed, vurderer omkring halvdelen af beboerne i 
undersøgelsen, at tilbud og aktiviteter som julefest for 
børn (52 pct.), lektiecafé (51 pct.) og danskundervisning 
(49 pct.) er meget væsentlige.

§ Sundhedsplejerske (46 pct.) og sommerfest (46 pct.) 
vurderes også som meget væsentligt af mange, mens 
foredrag (29 pct.) og Eid-fest (25 pct.) vurderes som meget 
væsentligt af færrest.

§ Færrest kender til tilbuddet om pensionist-busture (17 pct. 
kender ikke tilbuddet), hvilket kan henføres til tilbuddets 
manglende relevans for en del af beboerne.

§ For en lang række tilbud og aktiviteter gælder det, at 
baggrundsvariable ikke har betydning for beboernes 
vurdering af tilbud og aktiviteters væsentlighed.

§ Alder spiller en rolle for beboernes vurderinger. Fx er 
vurderes pensionist-busture, sundhedsplejerske og 
traditionsbundne aktiviteter, som fx sommerfest for børn 
og julefest for voksne, som mere væsentlige blandt ældre 
beboere end blandt yngre.

§ Antallet af beboere i husstanden har også betydning for 
beboernes vurderinger. Fx vurderer husstande med få 
personer i højere grad, at pensionist-busture, julefest for 
voksne, fastelavn og julefest for børn er mere væsentlige 
end husstande med mange personer, mens flere blandt 
husstande med mange personer – og dermed også flere 
børn – vurderer Eid-fest og lektiecafé som væsentlige end 
blandt husstande med få personer.

§ En større andel af mænd end kvinder vurderer 
sommerfest og danskundervisning som væsentlige tilbud 
og aktiviteter.

§ Beboere, som har boet i Værebro Park i kortere tid, 
vurderer danskundervisning og foredrag som mere 
væsentlige tilbud end beboere, som har boet i Værebro 
Park i længere tid.

§ Blandt beboere i høje blokke er end større andel end 
blandt beboere i lave blokke, der vurderer julefest for 
børn og madklubber som væsentlige aktiviteter.



PERSONLIG VURDERING AF VIGTIGHED AF TILBUD
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§ Særligt sommerfest (25 pct.) og julefest for børn (23 pct.) 
gives prioritet som vigtige tilbud for beboerne, når de skal 
angive, hvilke tilbud der er vigtigst for dem selv.

§ Sommerfest, julefest for børn, lektiecafé og Eid-fest 
prioriteres især af yngre beboere med hjemmeboende 
børn og flere personer i husstanden.

§ Pensionist-busture, julefest for voksne og foredrag 
prioriteres især af beboere i alderen 55+ år, som ikke har 
børn og er få personer i husstanden.

§ Danskundervisning prioriteres i særlig grad af mænd i 
alderen op til 45 år, som har flere beboere i husstanden.

§ Madklubber prioriteres især af beboere fra husstande 
med to personer.

§ Fastelavn prioriteres især af beboere, som er relativt nye i 
Værebro Park.

§ Kategorien ‘andet’ uddybes i fritekst-appendiks og dækker 
blandt andet over praktiserende læge, socialrådgiver, 
sommerferieaktiviteter og bibliotek. 12

6

3

8

10

11

11

13

13

13

16

17

23

25

0 5 10 15 20 25 30

Ingen af ovenstående

Andet

Fastelavnsfest

Julefest for voksne

Madklubber

Foredrag

Folkekøkken

Eid-fest

Sundhedsplejerske

Lektiecafé

Danskundervisning

Pensionist-bustur

Julefest for børn

Sommerfest

Hvilket tilbud til beboere er vigtigst for dig? 
(vælg de 2 vigtigste). Pct. (N = 219)



VURDERING AF VIGTIGHED AF TILBUD FOR BEBOERE GENERELT

24

§ Særligt mange blandt beboerne vurderer, at julefest for 
børn (39 pct.) og pensionist-bustur (35 pct.) er de vigtigste 
tilbud for beboerne i Værebro Park.

§ Boligtype og antallet af år, beboerne har boet i Værebro 
Park, spiller ingen væsentlig rolle for, hvilke tilbud de ser 
som de vigtigste for beboerne.

§ Det er de samme tre tilbud som går igen i top 3, når 
beboerne skal vurdere, hvilke tilbud der er vigtigst for 
dem selv og for beboerne generelt, om end de har byttet 
plads.

§ Kvinder og beboere i alderen 55+ år vurderer i højere grad 
end andre, at julefest for voksne og pensionist-busture er 
vigtige for beboerne.

§ Beboere med hjemmeboende børn og flere end to 
personer i husstanden vurderer i højere grad end andre, 
at julefest for børn, Eid-fest, lektiecafé, danskundervisning 
og sundhedsplejerske er blandt de vigtigste tilbud for 
beboerne.

§ Mænd vurderer i højere grad end kvinder, at sommerfest 
er blandt de vigtigste tilbud for beboerne.
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§ 61 pct. af beboerne mener, at det er meget vigtigt eller 
vigtigt, at Værebro Park støtter op om fælles aktiviteter og 
sociale arrangementer for beboerne. 22 pct. vurderer, at 
dette i nogen grad er vigtigt, mens 17 pct. kun i mindre 
grad eller slet ikke finder det vigtigt.

§ Blandt beboere, som kun er én person i husstanden og 
ikke har børn, er der en større andel, der finder det vigtigt, 
at Værebro Park støtter økonomisk op om det sociale.

§ Ligeledes er der flere blandt beboere, som har boet i 
Værebro Park i 0-2 år, og som kommer fra de høje blokke, 
der finder det vigtigt, at Værebro Park støtter op.

§ I fritekst-appendiks uddyber beboerne deres øvrige 
ønsker til tilbud og aktiviteter for beboerne. Her fremgår 
det blandt andet, at nogle beboere ønsker mere åbne 
arrangementer eller ligefrem en nytænkning af disse.

§ Af beboernes øvrige kommentarer til tilbud og aktiviteter i 
Værebro Park, som ligeledes findes i fritekst-appendiks, 
fremgår det, at flere har ønsker til aktiviteternes placering 
på dagen, så flere kan få mulighed for at deltage.
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KLUBBER



KENDSKAB OG BRUG AF KLUBBER I VÆREBRO PARK
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§ Fitness-klubben (7 pct.), Værebro fodboldklub (5 pct.) og 
moskeklubben (5 pct.) er de klubber, som flest beboere i 
undersøgelsen er medlem af og ofte benytter.

§ Ganske få beboere er medlemmer af klubber i Værebro 
Park uden at gøre brug af medlemskabet.

§ Særligt for fitness-klubben (7 pct.), hobbyklubben (5 pct.) 
og nyttehaveforeningen (5 pct.) gælder det, at der er 
beboere, som overvejer at melde sig ind i klubberne.

§ Der er et stort kendskab blandt beboerne til klubber som 
loppemarkedet (80 pct.), Værebro fodboldklub (77 pct.) og 
fitness-klubben (72 pct.), mens kendskabet til klubber som 
fx Musikstudiet (23 pct.), International Klub (27 pct.) og 
Klub 85 (32 pct.) er langt mindre.

§ Kvinderne har generelt et lavere medlemskab og 
kendskab til klubberne end mændene – med undtagelse 
af Regnbuen, nyttehaveforeningen og loppemarkedet. Det 
er også i højere grad mænd, der overvejer at melde sig ind 
i klubberne end kvinder.

§ Blandt undersøgelsens yngste er der et relativt lavt 
kendskab til Værebro Parks forskellige klubber. Det gælder 
dog ikke for sportsklub, fitness-klub, musikstudie, 
loppemarked og Værebro fodboldklub i samme grad som 
de andre klubber.

§ Blandt husstande med 1-2 personer ses generelt et højere 
kendskab til Værebro Parks forskellige klubber. Det gælder 
dog ikke for moskeklub, International Klub, sportsklub, 
fitness-klub og Musikstudie.

§ Beboere, som har boet i Værebro Park i kortere tid (0-5 år), 
har gennemgående et lavere kendskab til klubberne end 
beboere, som har boet i Værebro Park i 5+ år.

§ I de lave blokke har beboerne generelt et lavere kendskab 
til Værebro Parks klubber end beboerne i de høje blokke. 
Dette gælder dog ikke for kendskabet til fitness-klubben.

§ 6 pct. af beboerne svarer, at der er flere eller andre 
klubber end de nævnte, som de kender og/eller benytter. 
Disse fremgår af fritekst-appendiks og dækker blandt 
andet over kunstmaling, skak og strikkeklub. 



VIGTIGHEDEN AF LOKALER TIL KLUBBER
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§ I alt 66 pct. af beboerne i undersøgelsen finder det meget 
vigtigt eller vigtigt, at der er lokaler til klubber i Værebro 
Park, mens 19 pct. ikke finder det så vigtigt.

§ Klubberne får i dag stillet gratis lokaler til rådighed og 
herudover betales vand og el samt tilskud til deres 
aktiviteter af alle beboere via det årlige budget. 67 pct. af 
beboerne svarer, at de finder det meget vigtigt eller 
vigtigt, at der også i fremtiden bygges og gives lokaler til 
klubber i Værebro, mens 18 pct. ikke finder det så vigtigt.

§ Da der er et meget stort overlap mellem de beboere, der 
finder det vigtigt, at der er lokaler til klubber, og beboere 
der finder det vigtigt, at lokaler til klubber prioriteres 
fremadrettet, er det samme mønster, der tegner sig for de 
to grupper. 

§ Her ses flest beboere blandt mænd, i aldersgruppen 26-45 
år, fra husstande med fire personer og fra høje blokke, 
som finder klublokalerne vigtige at opretholde og 
prioritere fremadrettet.
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§ En tredjedel af beboerne i undersøgelsen (33 pct.) svarer, 
at det er vigtigt for dem, at der er specifikke lokaler til 
bestemte klubaktiviteter, mens 44 pct. synes, at 
klublokaler skal være fleksible, så de kan bruges til flere 
forskellige aktiviteter. 

§ I tråd med de to forrige spørgsmål er det især følgende 
grupper, der tegner sig for ønsket om specifikke lokaler til 
bestemte aktiviteter: mænd, aldersgruppen 26-45 år, 
husstande med fire personer og beboere fra høje blokke.

§ Beboerne har haft mulighed for at uddybe deres 
holdninger til Værebro Parks klubber i fritekst, som er 
samlet i appendiks til rapporten. Her fremgår det blandt 
andet, at der med fordel kunne være en bedre orientering 
til nye beboere omkring Værebro Parks klubber, og at det 
kan være svært at finde information om de eksisterende 
klubber. Ligeledes peger flere på vigtigheden af lokaler til 
klubber, da dette kan være med til at understøtte 
fællesskabet blandt beboerne i området.
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FREMTIDIGE TILBUD I 
VÆREBRO PARK



ØNSKER TIL ET KOMMENDE FÆLLESHUS
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§ Blandt beboernes ønsker til et kommende fælleshus står 
følgende funktioner øverst på listen: selskabslokaler som 
kan lejes til private arrangementer (77 pct.), stort lokale til 
store fester eller store møder (72 pct.) og café, hvor man 
kan købe et billigt måltid mad (72 pct.).

§ Færrest beboere prioriterer funktioner i et kommende 
fælleshus som fx klublokaler til individuelle klubber (47 
pct.), værkstedsområde til gør-det-selv arbejde (52 pct.) og 
små lokaler til mindre møder og mindre arrangementer 
(53 pct.).

§ Blandt mænd ses en større andel end blandt kvinder, der 
ønsker sig at et kommende fælleshus skal rumme sal og 
omklædningsfaciliteter til sport, stort lokale til store fester 
og møder, selskabslokaler, som kan lejes til private 
arrangementer, motorikrum og indendørs legefaciliteter 
til børn, café hvor man kan købe et billigt måltid mad og 
klublokaler til individuelle klubber.

§ Særligt beboere i aldersgruppen 26-45 år ønsker, at et 
fælleshus skal indeholde motorikrum og indendørs 
legefaciliteter til børn samt stillezone med skriveborde.

§ Blandt husstande med få personer er der flere, der ønsker 
et hyggeligt område med stole, hvor man kan få gratis te 
og kaffe, mens der blandt husstande med flere personer 
er en større andel, der ønsker sal og omklædnings-
faciliteter til sport, selskabslokaler som kan lejes til private 
arrangementer, motorikrum og indendørs legefaciliteter 
til børn og stillezone med skriveborde.

§ Blandt beboere med børn er der en større andel, der 
ønsker motorikrum og indendørs legefaciliteter til børn 
samt stillezone med skriveborde end blandt beboere 
uden børn.

§ Der er en større andel af beboere i høje blokke end i lave 
blokke, der ønsker, at fælleshuset har et stort lokale til 
store fester og møder samt et værkstedsområde til gør-
det-selv arbejde.

§ Af fritekst-appendiks fremgår uddybninger af beboernes 
ønsker til et fælleshus. Heraf fremgår blandt andet ønsker 
til fælleshusets indretning og stemning, som at det skal 
være lyst, rent, imødekommende, hyggeligt og trygt.  
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§ Når beboerne tager stilling til en række tidligere 
beboerforslag til mulige fremtidige tilbud i Værebro Park, 
står repair-café (38 pct.) og bilvaskeplads (36 pct.) øverst 
på listen.

§ Kvinder tilslutter sig i højere grad end mænd byttebiks og 
hundelegeplads, mens mænd i højere grad end kvinder 
tilslutter sig indendørs legefaciliteter og bilvaskeplads.

§ I aldersgruppen op til 45 år er der større tilslutning til 
indendørs legefaciliteter end i aldersgruppen 45+ år, 
mens der i aldersgruppen 26-45 år er størst tilslutning til 
(kunst)malerværksted. Aldersgruppen 46+ år tilslutter sig i 
højere grad tilbuddet om byttebiks end de yngre beboere.

§ Blandt beboere med to personer i husstanden er der 
større tilslutning til hønselaug og hundelegeplads, mens 
der i husstande med flere end to beboere er større 
tilslutning til indendørs legefaciliteter og bilvaskeplads.

§ Blandt beboere i lave blokke er der større tilslutning til 
cykelværksted end blandt beboere i høje blokke.

§ Beboerønsker til fremtidige tilbud i Værebro Park uddybes 
i fritekst-appendiks.
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