
Udkast til spørgsmål til borgerpanelundersøgelse om kultur, fritid og idræt  

Med BIFUKs ændringsforslag 

 

A. Hvor gammel er du? 

• 15-19 år 

• 20-29 år 

• 30-39 år 

• 40-49 år 

• 50-59 år 

• 60-69 år 

• 70-79 år 

• 80 år eller derover 

 

B. Hvilket kvarter i [BYDEL] bor du i? 

• [KVARTER A] Nord for Øresundsvej 

• [KVARTER B] Syd for Øresundsvej 

• [KVARTER C] 

•  

 

C. Har du hjemmeboende børn? 

• Ja 

• Nej 

 

D. Hvis ja: Hvor gamle er dine hjemmeboende børn? 

• 0-4 år 

• 5-8 år 

• 9-12 år 

• 13-16 år 

• 17-20 år 

 

KULTUR 

E. Bruger du kulturtilbud i [BYDEL]? (eksempelvis teater, musik, udstillinger, bibliotek, kulturhuse) 

• Ja 

• Nej 

Hvor tit bruger du kulturtilbud i Amager Øst 

• Flere gange om ugen 

• En gang om ugen 



• Månedligt 

• Et par gange om året 

 

F. Hvis nej: Hvorfor bruger du ikke kulturtilbud i [BYDEL]? 

• Det er for dyrt 

• Der er for langt 

• Udbuddet rammer ikke mine behov 

• Jeg er ikke interesseret  

• Jeg kender ikke til kulturtilbuddene i [BYDEL] 

• Jeg føler mig ikke velkommen 

• Andet 

• Ved ikke 

 

G. Hvor tilfreds er du med mængden af kulturtilbud til dig selv i [BYDEL]? 

• Meget tilfreds 

• Tilfreds 

• Hverken tilfreds eller utilfreds 

• Utilfreds 

• Meget utilfreds 

• Ved ikke 

Bruger du trossamfundenes kulturtilbud (f.eks. koncerter i kirker m.v.) 

• Ja 

• Nej 

 

H. Hvis du efterspørger flere kulturtilbud og -faciliteter i [BYDEL], hvilke er der i så fald tale om? Sæt ét 

eller flere krydser 

• Scenekunst (teater, danseopvisning m.m.) 

• Musik og koncerter 

• Udstillinger (kunst, gallerier, museer m.m.)  

• Kunst i byrummet (street art, kunstevents, statuer, performances m.m.)  

• Litteratur (bogklubber, forfatterarrangementer) 

• Biograf 

• Bibliotek 

• Kulturhus 

• Kreative værksteder  

• Holdaktiviteter (såsom dans, malehold, sang etc.) 

• Andet 

• Ingen 

• Ved ikke 

 



I. Bruger du kulturtilbud uden for [BYDEL]? i resten af København 

• Ja 

• Nej 

 

J. Hvis ja: Hvilke kulturtilbud og -faciliteter tager du uden for [BYDEL] for at bruge? Sæt ét eller flere 

krydser 

• Scenekunst (teater, danseopvisning m.m.) 

• Musik og koncerter 

• Udstillinger (kunst, gallerier, museer m.m.)  

• Kunst i byrummet (street art, kunstevents, statuer, performances m.m.)  

• Litteratur (bogklubber, forfatterarrangementer) 

• Biograf 

• Bibliotek 

• Andet 

• Ingen 

 

FRITID OG IDRÆT 

K. Bruger du fritids- eller idrætstilbud i [BYDEL]? 

• Ja 

• Nej 

 

L. Hvis nej: Hvorfor bruger du ikke fritids- eller idrætstilbud i [BYDEL]? 

• Det er for dyrt 

• Der er for langt 

• Der er ikke plads på holdet 

• Jeg står på venteliste 

• Udbuddet rammer ikke mine behov 

• Jeg er ikke interesseret  

• Jeg føler mig ikke velkommen 

• Det er svært at finde ud af, hvordan man tilmelder sig 

• Jeg kender ikke til fritids- og idrætstilbuddene i SydhavnenAmager Øst 

• Andet 

• Ved ikke 

Bruger du trossamfundenes fritidstilbud (f.eks. sociale arrangementer) 

• Ja 

• Nej 

 

M. Hvor tilfreds er du med mængden af fritids- og idrætstilbud til dig selv i [BYDEL]? 

• Meget tilfreds 



• Tilfreds 

• Hverken tilfreds eller utilfreds 

• Utilfreds 

• Meget utilfreds 

• Ved ikke 

 

N. Hvis du efterspørger flere fritids- og idrætstilbud i [BYDEL], hvilke tilbud er der i så fald tale om? 

Sæt ét eller flere krydser 

Tilbud: 

• Børnelitteratur  

• Ponyridning 

• Sport og idræt (fx håndbold, fodbold, volleyball, kampsport, pilates m.m.) 

• Kreative tilbud (fx billedkunst, syning, strikning, keramik m.m.) 

• Musik (instrumenter, rytmik, kor m.m.) 

• Scenekunst (fx teater, dans m.m.) 

• Sejlads og vandsport 

• Svømning 

• IT og eSport 

• Spejder 

• Sociale fællesskaber 

• Fællesspisning 

• Andet 

Savner du nogle af følgende Ffaciliteter: 

• Værksteder/atelier/studier 

• Øvelokaler  

• Udendørs fodboldbaner 

• Andre udendørsbaner 

• Indendørs sportshal 

• Træningsrum 

• Udendørs træningsredskaber i byrummet 

• Legepladser 

• Opholdssteder for unge 

• Vandre- og motionsstier 

• Shelters/bålpladser 

• Andet hvad? 

• Ingen 

 

O. Bruger du fritids- og idrætstilbud udenfor [BYDEL]? 

• Ja 

• Nej 

 



P. Hvis ja: Hvilke fritids- og idrætstilbud og -faciliteter tager du uden for [BYDEL]for at bruge? Sæt ét 

eller flere krydser 

Tilbud: 

• Børnelitteratur  

• Ponyridning 

• Sport og idræt (fx håndbold, fodbold, volleyball, kampsport, pilates m.m.) 

• Kreative tilbud (fx billedkunst, syning, strikning, keramik m.m.) 

• Musik (instrumenter, rytmik, kor m.m.) 

• Scenekunst (fx teater, dans m.m.) 

• Sejlads og vandsport 

• Svømning 

• IT og eSport 

• Spejder 

• Vandre- og motionsstier 

• Shelters/bålpladser 

•  

• Andet 

Faciliteter: 

• Værksteder/atelier/studier 

• Øvelokaler  

• Udendørs fodboldbaner 

• Andre udendørsbaner 

• Indendørs sportshal 

• Træningsrum 

• Udendørs træningsredskaber i byrummet 

• Legepladser 

• Opholdssteder for unge 

• Andet 

• Ingen 

 

BØRN – FØLGENDE SPØRGSMÅL ER KUN TIL DEM, DER SVARER JA TIL, AT DE HAR HJEMMEBOENDE BØRN 

Q. Bruger dit barn/dine børn fritids- eller idrætstilbud i [BYDEL]? 

• Ja 

• Nej 

 

R. Hvis nej: Hvorfor bruger dit barn/dine børn ikke til fritids- eller idrætstilbud i [BYDEL]? 

• Det er for dyrt 

• Der er for langt 

• Der er ikke plads på holdet 

• Mit barn/mine børn står på venteliste 

• Udbuddet rammer ikke mine behov 

• Mit barn/mine børn er ikke interesseret  



• Jeg/mit barn kender ikke til fritids- og idrætstilbuddene i SydhavnenAmager Øst 

• Andet 

• Ved ikke 

 

S. Hvor tilfreds er du med mængden af fritids- og idrætstilbud til børn i [BYDEL]? 

• Meget tilfreds 

• Tilfreds 

• Hverken tilfreds eller utilfreds 

• Utilfreds 

• Meget utilfreds 

• Ved ikke 

 

T. Hvis nej eller ved ikke: Hvilke fritids- og idrætstilbud og -faciliteter mangler dit barn/dine børn i 

[BYDEL]? Sæt ét eller flere krydser 

Tilbud: 

• Børnelitteratur  

• Ponyridning 

• Sport og idræt (fx håndbold, fodbold, volleyball, kampsport, pilates m.m.) 

• Kreative tilbud (fx billedkunst, syning, strikning, keramik m.m.) 

• Musik (instrumenter, rytmik, kor m.m.) 

• Scenekunst (fx teater, dans m.m.) 

• Sejlads og vandsport 

• Svømning 

• IT og eSport 

• Spejder 

• Andet 

Faciliteter: 

• Værksteder/atelier/studier 

• Øvelokaler  

• Udendørs fodboldbaner 

• Andre udendørsbaner 

• Indendørs sportshal 

• Træningsrum 

• Udendørs træningsredskaber i byrummet 

• Legepladser 

• Opholdssteder for unge 

• Andet 

• Ingen 

 

U. Bruger dit barn/dine børn fritids- og idrætstilbud uden for SydhavnenAmager Øst? 

• Ja 



• Nej 

 

V. Hvis nej: Hvilke fritids- og idrætstilbud og -faciliteter tager dit barn/dine børn uden for [BYDEL]for 

at bruge? Sæt ét eller flere krydser 

Tilbud: 

• Børnelitteratur  

• Ponyridning 

• Sport og idræt (fx håndbold, fodbold, volleyball, kampsport, pilates m.m.) 

• Kreative tilbud (fx billedkunst, syning, strikning, keramik m.m.) 

• Musik (instrumenter, rytmik, kor m.m.) 

• Scenekunst (fx teater, dans m.m.) 

• Sejlads og vandsport 

• Svømning 

• IT og eSport 

• Spejder 

• Andet 

Faciliteter: 

• Værksteder/atelier/studier 

• Øvelokaler  

• Udendørs fodboldbaner 

• Andre udendørsbaner 

• Indendørs sportshal 

• Træningsrum 

• Udendørs træningsredskaber i byrummet 

• Legepladser 

• Opholdssteder for unge 

• Andet 

• Ingen 

 

LOKALER 

W. Brugerooker du nogle gange lokaler på bydelens skoler til aktiviteter? 

• Ja 

• Nej 

 

X. Hvor nemt eller svært oplever du, det er at booke lokaler på bydelens skoler? 

• Meget nemt 

• Nemt 

• Hverken nemt eller svært 

• Svært 

• Meget svært 



 

Y. Har du oplevet udfordringer med at få fysisk adgang til bookede lokaler? 

• Meget ofte 

• Ofte 

• Af og til 

• Sjældent 

• Meget sjældent 

 

BYDELSSPECIFIKKE SPØRGSMÅL 

Fx om udviklingen af Jernbanebyen på Vesterbro, planer om kulturhus i Sydhavnen, osv. 


