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Tilfredshedsundersøgelsen 2015 i Andelsboligforeningen AST 

Rapport 

 

Indledning 
På foreningens generalforsamling i 2013 kom et forslag om et punkt i Andelsboligforeningen AST`s 

husorden – adgang for alle andelshavere til lige brug af inventar i gårdene uanset om det er 

foreningens eller privat - til afstemning. Forslaget blev vedtaget, men der var dog røster fremme 

om, at man nok bevægede sig i et gråzoneområde, og der blev stillet forslag om at nedsætte et 

udvalg – gråzoneudvalget – til at se nærmere på formuleringen af dette punkt. 

Susanne Christiansen, Willy Adolfsson, Peter Rosenberg og Kai Bovien – har bevaret deres 

deltagelse i udvalget ”hele vejen”. 

Det blev hurtigt klart for os, at der var flere gråzoneområder i bl.a. foreningens husorden, og at 

det i det hele taget nok var en ide at spørge andelshavere mere bredt via. en 

tilfredshedsundersøgelse baseret på spørgeskemaer til alle andelshavere.. Dette også set i lyset af, 

at det – så vidt vides – ikke er sket tidligere. 

På generalforsamlingen i 2014 blev det– uden afstemning og på bestyrelsens anbefaling -  

besluttet at gennemføre en sådan undersøgelse. 

Udvalget udarbejdede herefter et spørgeskema, der i november/december 2014 blev uddelt til 

alle andelshavere og eventuelle lejere. Skemaerne blev  lagt i alle brevkasser i foreningens tre 

ejendomme. Fristen for aflevering af skemaerne blev sat til den 1. februar 2015 og afleveringen 

skulle ske til foreningens kontor med viderelevering til udvalgets medlemmer. 

Efter svarfristens udløb – der blev medio januar 2015 sat et opslag der mindede om svarfristen i 

alle opgange – var der i alt indkommet 155 udfyldte skemaer – svarende til en svarprocent på ca. 

35. Udvalget er meget tilfreds med resultatet – ikke mindst set i lyset af et stort antal 

bemærkninger og kommentarer til svarene. 

Udvalget har – igen ved opslag i opgangene takket for svarene og 

bemærkningerne/kommentarerne hertil. Vi benytter dog lejligheden til her – og nok en gang – at 

sige tak til deltagerne i undersøgelsen. 
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Undersøgelsens resultat 
De spørgsmål, der blev stillet i skemaerne, fremgår af de følgende sider. 

Skemaerne blev indsamlet og derefter indtastet i i delt regneark på Microsoft OneDrive der 
derefter blev viderebearbejdet i Google Sheets (Regnearksprogram). 
Der er i dette Google Sheets, fremstillet tabeller med svarene fra de forskellige spørgsmål. Bortset 
fra Bemærkningerne, hvoraf der var mange. Disse Bemærkninger fremgår kun af de indtastede 
data, og der linkes til dem fra næste side. 

Til hvert spørgsmål svarer der en Tabel på de følgende sider, hvor antallet af svar sammentælles 
for den enkelte svarmulighed. Det er således muligt at læse undersøgelsens resultat, og man kan 
selv drage sine konklusioner heraf. 

Hvis man ser på svarene på det – som under et i undersøgelsen handler om tilfredshed – er der en 

meget høj grad af tilfredshed  med at være andelshaver i foreningen. Det er her vel alene et 

spørgsmål om at sikre og vedligeholde denne tilfredshed. 

For de øvrige spørgsmål i undersøgelsen gælder, at svarene viser større udsving. Så her kan der vel 

hentes inspiration til en fortsat udvikling af foreningen. Dette også set i sammenhæng med de fem 

forslag – der med udgangspunkt i undersøgelsen – blev fremsat på generalforsamlingen 2015. 

Forslagene blev ikke vedtaget, men de var – som nævnt - fremsat af deltagerne i undersøgelsen og 

kan måske være en ny overvejelse værd. 

Det samme gælder også de mange bemærkninger til svarene. 

Gråzoneudvalget betragter med denne rapport sin opgave som løst og træder derfor tilbage. 

 

Susanne Christiansen,  Willy Adolfsson, Peter Rosenberg,  Kai Bovien 
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Undersøgelsen og fakta om den 
Kilde materialet, dvs. de modtagne udfyldte skemaer for Undersøgelsen, er indtastet i fanebladet  

'Undersøgelse' ved dette link (URL): 

http://kortlink.dk/AST-2015-Tilfredshedsundersøgelsen/gypd   

('Spørgeskema Indtastning (og del-rapporter v1).ods') 

samt fanebladet 'Statistik' i samme, der fortæller om hvordan hele undersøgelsen er opbygget. 

De tabeller der vises nedenfor, stammer fra fanebladene jvf. link ovenfor. 

Tabel 1 - Grundtal 
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Tabel 2 - Fordeling af Besvarelser, pr Gård og Etager 

 

Tabeller - Aktiver og Administration 

Tabel 3.1 
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Tabel 3.2 

 

Tabel 3.3 

 

Tabel 3.4 
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Tabel 3.5 

 

Tabel 3.6 

 

Tabel 3.7 
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Tabeller - Cykler og Parkering 

Tabel 4.1 

 

Tabel 4.2 

 

Tabeller - Husorden og Påtalepligt 

Tabel 5.1 
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Tabel 5.2 

 

Tabel 5.3 

 

Tabel 5.4 
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Tabeller - Klager og Løsninger 

Tabel 6.1 

 

Tabel 6.2 

 

Tabel 6.3 
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Tabeller - Grillordning 

Tabel 7.1 

 

Tabel 7.2 

 

Tabel 7.3 
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Tabeller - Gråzonen 
I nogle af nedenstående tabeller, er der anvendt statistiske funktioner til at beregne dataenes 

'skævhed' og som vises yderst til højre. I 'Statistik' arket ved det tidl. Nævnte link, er der en 

nærmere beskrivelse af dette emne. 

Tabel 8.1 

 

Tabel 8.2 

 

Tabel 8.3 
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Tabel 8.4 

 

Tabel 8.5 

 

Tabel 8.6 

 

Tabel 8.7 

 

Tabeller - Rygning, Døre og Dørtelefon 
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Tabel 9.1 

 

Tabel 9.2 

 

Tabel 9.3 

 

 

 


