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1  Fremtidens almene ungdomsbolig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuel 
tilpasning / 
indretning 

Tryghed  

Beliggenhed 

Leje- og 
driftsudgifter 

Fællesskab / 
fællesaktiviteter 

•Bedre 

•Smartere 

•Billigere Formål 

•Venskaber 

•Eksponere sig 

•Skabe identitet Behov 
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2 Spørgsmål 

 

 "Hvad skal der til for at gøre det attraktivt for dig, at bo 
i en ungdomsbolig? 

Hvad vil gøre en forskel?" 

 

Grundlæggende data 

1 AlderHvad er din alder?   _____ 

2 Er du Køn - mand/kvinde? 

3 Hvor bor du i dag? 

a. Hjemme hos mine forældre 

b. I en leje lejlighed (Ikke ungdomsbolig) 

c. I en andels-/ejerlejlighed  

d. I en ungdomsbolig  

e. Andet – skriv 

4 Bor du i Køge i dag?  

› Ja 

› Nej, hvis nej - > Hvilken by bor du i? 

› Hvis personen har svaret enten a, b, c eller e i spørgsmål 3 og/eller nej i 

spørgsmål 4 -> 

5 Vil du være interesseret i at bo i en ungdomsbolig i Køge?  

› Ja 

› Nej 

6 Hvis ja til 3d og ja til 4a -> 

7 Vil du være interesseret i at flytte i en anden ungdomsbolig i Køge? 

› Ja 

› Nej 

  

 Hvis ja i spørgsmål 5 eller spørgsmål 7, så gå videre  

3 Bor du i ungdomsbolig? 

4 Bor du hjemme hos dine forældre? 

5 Hvad er sandsynligheden for, at du vil komme til at bo i ungdomsbolig? 

68 Hvor længe forventer du at skulle bo i ungdomsboligen? 

Formateret: List Bullet NoSpace,
Mellemrum Efter:  0 pkt., Flere niveauer
+ Niveau: 1 + Nummereringstypografi:
a, b, c, … + Begynd med: 1 +
Justering: Venstre + Justeret:  0 cm +
Tabulator efter:  0,75 cm + Indrykning:
 0,75 cm

Formateret: Mellemrum Efter:  13,5
pkt., Flere niveauer + Niveau: 1 +
Nummereringstypografi: 1, 2, 3, … +
Begynd med: 1 + Justering: Venstre +
Justeret:  0 cm + Tabulator efter:  0,75
cm + Indrykning:  0,75 cm

Formateret: List Bullet NoSpace,
Mellemrum Efter:  0 pkt.,  Ingen
punkttegn eller nummerering

Formateret: Mellemrum Efter:  13,5
pkt., Flere niveauer + Niveau: 1 +
Nummereringstypografi: 1, 2, 3, … +
Begynd med: 1 + Justering: Venstre +
Justeret:  0 cm + Tabulator efter:  0,75
cm + Indrykning:  0,75 cm

Formateret: List Bullet NoSpace,
Mellemrum Efter:  0 pkt.,  Ingen
punkttegn eller nummerering

Formateret: Mellemrum Efter:  13,5
pkt., Flere niveauer + Niveau: 1 +
Nummereringstypografi: 1, 2, 3, … +
Begynd med: 1 + Justering: Venstre +
Justeret:  0 cm + Tabulator efter:  0,75
cm + Indrykning:  0,75 cm

Formateret: List Bullet NoSpace

Formateret: Indrykning: Venstre: 
0,75 cm, Mellemrum Efter:  13,5 pkt., 
Ingen punkttegn eller nummerering

Formateret: Brødtekst, Mellemrum
Efter:  0 pkt.,  Ingen punkttegn eller
nummerering

Kommentar [HE1]: Her snævre vi 
den gruppe vi interviewer ind til den 
gruppe, som vil være interesseret i at 
bo i en ungdomsbolig i Køge, herunder 
også dem, der allerede bor i en ung-
domsbolig allerede men gerne vil have 
en anden. 

Kommentar [KB2]: fint 
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9 Hvad er det maksimale du vil/kan betale i husleje (inkl. varme og el) for en 

ungdomsbolig? 

  

7  

Beliggenhed 

1 Hvorfor ønsker du at bo i ungdomsbolig i Køge? 

› Tæt til Kort afstand til uddannelse? 

› Mine Vvenner og/eller familie bor i nærheden? 

›  

› Ikke mulighed for at bo hjemme (hos forældre)? 

› Ikke andre muligheder? 

› Andet - > skriv 

 

2 Hvor vigtig er det for dig, at følgende er i nærheden (5 minutters gang) af din 

bolig?. 

› Caféer 

› Butikker 

› Dagligvarebutikker 

› Fitness 

› Grønne områder 

 

3 Hvor vigtig er det for dig, at din bolig ligger ugeneret i forhold til  

› Støj fra biler, tog etc. 

› Byliv 

› Naboer - fællesarealer 

 

 

 

 

Individuel tilpasning / indretning 

1 Hvor vigtigt er det for dig, at kunne sætte dit personlige præg på din bolig i 

form af følgende? 

› Maling i andre farver / tapeter 

› Indretning -  fleksibilitet vha. mobil ruminddeling  

› Mulighed for at flytte vægge etc.? 

› Andet -> skriv 

2 Er du interesseret i følgende former for delvis Din interesse for delvis møble-

ring som del af lejemålet? 

Formateret: Indrykning: Venstre:  0,75 cm, 
Ingen punkttegn eller nummerering

Formateret: Indrykning: Venstre:  2,25 cm, 
Ingen punkttegn eller nummerering

Formateret: List Bullet 3 NoSpace

Kommentar [HE3]: Hvis man skriver etc. og 
de svarer ja hertil ved vi reeelt ikke hvad det er 
de gerne vil kunne flytte på 

Kommentar [KB4]: fint 
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› Indbyggede skabe ja/nej 

› Spisebord ja/nej 

› Sofa – fastmonteret/indbygget ja/nej 

› Sovesofa – fasmonteret/indbygget ja/nej 

 

3 Hvor vigtigt er det for dig, at der er plads til nedenstående i din egen bolig 

› Sofagruppe 

› Dobbeltseng 

› Spiseplads til op til 4 personer 

› Skrivebord 

› Ekstra soveplads 

› Klædeskab 

 

4 Hvor vigtigt er det for dig at have 

› Eget bad 

› Eget køkken 

› Separat / afskærmet soveværelse 

 

5 Hvor vigtigt er det for dig at have et stor badeværelse, med  

› Ekstra skabsplads 

› Plads til vaskemaskine/tørretumbler 

 

6 Hvor vigtigt er det for dig at have et køkken med   

› Mere end 1 m bordplads 

› Flere skabe (2x60 cm bordhøje skabex meter) 

› Stort komfur (3-4 kogeplader) 

› God stor ovn 

› Fryser 

› Spiseplads (til minimum 2 personer) 

 

7 Hvor vigtigt er det for dig at du har ekstra depotrum/opbevaringsplads  

› Inden for i  boligen  

› Uden for boligen 

 

8 Hvor vigtigt er det for dig, at du har tilgang fællesvaskeri i bebyggelsen? 

› Andet: 

 

 

Fællesskab / fællesaktiviteter 

OBS - du vil kunne komme til at betale husleje for max 50 m².                      

Disse 50 m² er fordelt i mellem arealer i din egen bolig, fællesarealer og ad-

gangsarealer.  

Kommentar [HE5]: Har en datter der 
lige er flyttet hjemmefra, hvor klæde-
skabet fylder ret meget  

Kommentar [KB6]: ja kan være for-
del at det er indbygget – dog giver man 
så køb på lidt fleksibilitet – men ok 

Formateret: Fremhævning

Kommentar [KB7]: mere end 2 x 60 
cm bordhøje skabe 

Kommentar [HE8]: Burde dette 
spørgsmål ikke være en del af næste 
række af spørgsmål, som omhandler 
fælles aktiviteter? 

Kommentar [KB9]: Jo – som 2. sid-
ste spm 
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1 Ønsker du at være en del af et fælleskab/naboskab i dit boligområ-

de/boligbebyggelse? ja/nej/ved ikke -> her skal de som ikke ønsker at bo i fæl-

lesskab vel hoppe over de spørgsmål, der drejer sig om arten af fællesska-

bet? 

2 Hvor vigtig er størrelsen af din bolig for dig?  

› Jeg prioriterer boligareal i egen lejlighed. 

› Jeg prioriterer boligareal til fællesareal. 

3 Hvilken form for fællesskab vil du foretrække? 

› Bo sammen i mindre grupper? – hvis JA – hvor mange max? 

› Hvor vigtig er det for dig at kunne være med til at bestemme hvem 

du i givet fald kommer til at bo sammen med? 

› Fælleskøkken – hvis JA, sammen med hvor mange max? 

› Fællesrum til socialt samvær? 

4 Hvor vigtigt er det for dig at du har mulighed for studierum uden for din bo-

lig?Hvor vigtig er det for dig at kunne være med til at bestemme, hvem du i gi-

vet fald kommer til at bo sammen med? 

5 Hvor vigtigt er det for dig at du har mulighed for studierum uden for din bolig? 

›  

46 Hvor vigtigt er det for dig at have mulighed for at være medlem af / deltage i / 

arbejder i 

› Afdelingsbestyrelse 

› Opgangsråd 

› Festråd  

› Indkitningsråd - tage imod nye beboere 

› Andet udvalg/råd 

 

57 Hvor vigtigt er det for dig, at der er adgang til diverse fælles aktivitets 

rum/lokaler, som 

› Kreativitet, lettere håndværk 

› Musik øverum 

› Værksted, tømrer/smed etc. 

› Studierum 

› Andet 

 

68 Hvor vigtigt er det for dig, at du har adgang til sociale indendørs fællesaktivite-

ter, som 

› Fitnessrum 

› Fælles fjernsynsstue 

› Festsal 

 

79 Hvor vigtigt er det for dig, at du har adgang til fællesvaskeri i bebyggelsen? 

 

Andet 

Kommentar [KB10]: Ja – det vil give mening 

Kommentar [HE11]: Vil hovedparten ikke 
svare ja til begge dele? 

Kommentar [KB12]: Helst ikke – for de skal 
prioriterer idet de max har 50 m² som kan forde-
les! Så det bør være enten eller de skal svare ja 
? 

Formateret: Opstilling - tal eller bogst.

Formateret: Opstilling - tal eller bogst.,
Indrykning: Venstre:  0,75 cm, Mellemrum
Efter:  0 pkt.
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810 Hvor vigtig er det at have adgang til udendørs fællesaktiviteter, som 

› Fælles grill og 

›  fFælles terrasse/altan med opholdsmøbler 

› "Grøn have" / Urban living, med mulighed for dyrke urter etc? 

› Multibane – boldspilbane/udendørs fitness/crossfit etc. 

› Skaterbane eller lign. 

 

›  

Leje- og driftsomkostninger 

1 Hvor vigtigt er det for dig, at der er tilknyttet vicevært med ansvar for udvendig 

vedligehold? 

2 Hvor vigtigt er det for dig, at der er tilknyttet vicevært med ansvar for indvendig 

vedligehold? 

3 Hvor vigtigt er det for dig, at der bliver sørget for rengøring af fællesarealer?  

4 Vil du deltage i vedligehold og rengøring af fællesarealer, såfremt at det kunne 

betyde lavere husleje? 

 

Tryghed  

1 Hvor vigtigt er det for dig er – i forhold til at du føler dig tryg ved at være flyttet 

hjemmefra – tilstedeværelse /kontakt med: 

› Opsyn / tilsyn – hjælp til daglige opgaver 

› Social vicevært – hjælp til evt. kontakt med myndigheder, studievej-

leder etc. 

› Vejledning om privat økonomi 

› Vejledning – sund mad i hverdagen 

› Erfaren / mentor – lektiehjælp /  

› Fællesskabs app / Facebook 

 

2 Hvad er vigtigt for dig for, at du kan føle dig tryg i de nære omgivelser omkring 

din boligbebyggelse? 

› Belysning af stier, opgange etc. 

› Afskærmet fra offentlighed 

› Afstand til offentlig transport 

 

 

Kommentar [HE13]: Spørg ikke om 
to ting i et spørgsmål, for så ved vi ikke 
hvad de har svaret på 

Kommentar [KB14]: OK  

Formateret: Indrykning: Venstre: 
2,25 cm,  Ingen punkttegn eller
nummerering

Kommentar [HE15]: Mens der her 
afstand til veje eller busser/tog 

Kommentar [KB16]: Det busser og 
tog 


