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Hvordan har du været i dialog med Københavns Kommune? (sæt gerne flere
krydser)

I hvor høj grad vil du gerne involveres i… - beslutninger, der vedrører din bydel

I hvor høj grad vil du gerne involveres i… - lokale forhold, der fx angår din vej,
daginstitution, bibliotek mv.

I hvor høj grad vil du gerne involveres i… - drøftelser af overordnede
problematikker i kommunen, fx om utryghed, boligmangel, ældrepolitik eller
luftforurening

Har du haft en dialog eller et samarbejde med kommunen?

Hvad kan styrke dialogen og samarbejdet mellem dig og kommunen? (sæt gerne
flere krydser)

Hvis du ønsker at blive inddraget i et udviklingsprojekt i kommunen om fx en ny
skole eller en ny busrute, hvordan foretrækker du så at være involveret i projektet?
- Jeg foretrækker at kunne mødes med kommunens medarbejdere og politikere

Hvis du ønsker at blive inddraget i et udviklingsprojekt i kommunen om fx en ny
skole eller en ny busrute, hvordan foretrækker du så at være involveret i projektet?
- Jeg foretrækker at deltage i en borgergruppe/arbejdsgruppe, hvor vi arbejder
for egne ønsker til udviklingsprojektet

Hvis du ønsker at blive inddraget i et udviklingsprojekt i kommunen om fx en ny
skole eller en ny busrute, hvordan foretrækker du så at være involveret i projektet?
- Jeg foretrækker at blive inddraget via online løsninger, fx apps, sociale medier
eller hjemmesider

Hvis du ønsker at blive inddraget i et udviklingsprojekt i kommunen om fx en ny
skole eller en ny busrute, hvordan foretrækker du så at være involveret i projektet?
- Jeg foretrækker at blive inddraget pr. mail eller via e-Boks

Hvis du ønsker at blive inddraget i et udviklingsprojekt i kommunen om fx en ny
skole eller en ny busrute, hvordan foretrækker du så at være involveret i projektet?
- Jeg foretrækker at blive inddraget pr. SMS

Hvis du ønsker at blive inddraget i et udviklingsprojekt i kommunen om fx en ny
skole eller en ny busrute, hvordan foretrækker du så at være involveret i projektet?
- Jeg foretrækker at blive inddraget pr. telefon

Hvis du ønsker at blive inddraget i et udviklingsprojekt i kommunen om fx en ny
ældrepolitik eller en ny park, hvornår foretrækker du så at blive involveret i
projektet? (sæt gerne flere krydser)

Forestil dig, at du har en idé til en forbedring af kommunens service, fx en
nemmere måde at sortere affald, en smartere arbejdsgang i hjemmeplejen, eller
en idé til byens udvikling generelt. I hvor høj grad foretrækker du… - at kunne
mødes med kommunens medarbejdere og politikere om idéen

Forestil dig, at du har en idé til en forbedring af kommunens service, fx en
nemmere måde at sortere affald, en smartere arbejdsgang i hjemmeplejen, eller

en idé til byens udvikling generelt. I hvor høj grad foretrækker du… - at deltage i en
borgergruppe/arbejdsgruppe, hvor vi arbejder med idéen

Forestil dig, at du har en idé til en forbedring af kommunens service, fx en
nemmere måde at sortere affald, en smartere arbejdsgang i hjemmeplejen, eller
en idé til byens udvikling generelt. I hvor høj grad foretrækker du… - at formidle
idéen til kommunen via online løsninger, fx apps, sociale medier eller
hjemmesider

Forestil dig, at du har en idé til en forbedring af kommunens service, fx en
nemmere måde at sortere affald, en smartere arbejdsgang i hjemmeplejen, eller
en idé til byens udvikling generelt. I hvor høj grad foretrækker du… - at formidle
idéen til kommunen pr. mail eller via e-Boks

Forestil dig, at du har en idé til en forbedring af kommunens service, fx en
nemmere måde at sortere affald, en smartere arbejdsgang i hjemmeplejen, eller

en idé til byens udvikling generelt. I hvor høj grad foretrækker du… - at formidle
idéen til kommunen pr. SMS

Forestil dig, at du har en idé til en forbedring af kommunens service, fx en
nemmere måde at sortere affald, en smartere arbejdsgang i hjemmeplejen, eller
en idé til byens udvikling generelt. I hvor høj grad foretrækker du… - at formidle
idéen til kommunen pr. telefon

Forestil dig, at du ønsker at klage over kommunen i en sag, fx afslag på en
ansøgning om byggetilladelse eller for lidt personale i vuggestuen. Hvordan
foretrækker du at formidle klagen? (sæt gerne flere krydser)

Hvad er din alder?

Hvad er dit køn?

Hvad er din seneste afsluttede uddannelse?

Angiv den beskæftigelse, som passer bedst på dig:

Hvad er din årlige indkomst før skat?

Hvilken bydel bor du i?

Den sidste del af spørgeskemaet er specifikt henvendt til vanløseborgere og
handler om, hvordan du oplever muligheden for involvering og dialog med
Vanløse Lokaludvalg.
- Hvor godt kender du til mulighederne for at deltage og blive involveret i
lokaludvalgets arbejde?

Den sidste del af spørgeskemaet er specifikt henvendt til vanløseborgere og
handler om, hvordan du oplever muligheden for involvering og dialog med
Vanløse Lokaludvalg.
- Føler du dig vel informeret om lokaludvalgets arbejde f.eks. via nyhedsbrev,
hjemmeside m.v.?

Den sidste del af spørgeskemaet er specifikt henvendt til vanløseborgere og
handler om, hvordan du oplever muligheden for involvering og dialog med
Vanløse Lokaludvalg.
- Hvor godt føler du dig hørt, når du besvarer lokaludvalgets
borgerpanelundersøgelser?

Samlet status

