Tak fordi du giver dig tid til at svare på vores undersøgelse.
Dine svar er vigtige.
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Dine svar vil blive brugt i arbejdsgruppen B.E.A.T's (Bredal, Engum, Assendrup,
Tirsbæk) videre arbejde med visionen om at styrke Engum’s byliv gennem nye
byrum og nye fælles mødesteder for lokalområdets borgere. Vi syntes det er vigtig
at lokalbefolkningen høres også når der skal skabes lokal udvikling. Ved din
besvarelse får du således mulighed for at sætte dit præg på udviklingsplanen.
Visionen er at styrke landsbylivet ved hjælp af borgernes ønske til mødesteder nye
landbyrum og bygninger i Engum. Unikke, moderne, bæredygtigt og tidssvarende
mødesteder, der styrker den eksisterende landsbykultur og danner ramme om det
gode og aktive liv for børn, de unge, de erfarne og dem der kommer forbi.
Mødesteder der:
- samler i brede fællesskaber
- skaber rum for fordybelse og nærvær
- samler funktioner under et tag
- skaber mulighed for at få pulsen op
- fastholder nærhed mellem vugge, børnehave og indskolingen
- samler alle 4 lokalsamfund
Din besvarelse er anonym, og det vil tage dig ca. 8 minutter at besvare
undersøgelsen.

Ved din besvarelse har du mulighed for at deltage i en konkurrence. Der er rigtig
flotte præmier på spil fra Hotel Vejlefjord, OK Plus, Lux by Hartvig m.fl.
Tak fordi du prioriterer din deltagelse.

De bedste hilsner
B.E.A.T Initiativgruppe

Find info her http://engumsogn.dk/
Denne spørgeskemaundersøgelse er udarbejdet af DGI i samarbejde med B.E.A.T.
Har du spørgsmål til besvarelsen kan du kontakte DGI v/ Charlotte Hvid på telefon:
20123977
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TILHØRSFORHOLD OG DINE BAGGRUNDSDATA
I de følgende spørgsmål spørger vi ind til dit tilhørsforhold og dine baggrundsdata.
Disse spørgsmål stiller vi, fordi det er vigtigt at kunne vise spredningen i
besvarelserne, når vi efterfølgende skal arbejde videre med resultaterne af
undersøgelsen og dokumentere behovet for etablering af mødesteder i
lokalområdet.

1. Hvad er dit køn?

 Kvinde
 Mand

2. Hvor gammel er du?

 16-20 år
 21-30 år
 31-40 år
 41-50 år
 51-60 år
 61-70 år
 71-80 år
 81-90 år
 91 år eller derover

3. Hvor bor du?

 Bredal
 Assendrup
 Engum
 Tirsbæk Bakker
 Andet sted, skriv hvor

_____

4. Hvilket område føler du dig mest som en del af?

 Vejle
 Vejle Øst
 Engum Sogn
 Bredballe
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 Bredal, Engum, Assendrup
 Bredal, Engum, Assendrup, Tirsbæk Bakker
 Andet sted, skriv venligst hvilket sted

_____

5. Hvor længe har du boet i området?

 0-3 år
 4-9 år
 10-19 år
 20+ år
 Jeg har boet her hele mit liv

6. Hvad er de vigtigste grunde til, at du bor, hvor du bor? (max 3 svar)

 Jeg er født og opvokset i området
 Jeg har familie og/eller venner i området
 Mit arbejde og/eller min families arbejde
 Rimelige boligpriser
 Afventer hussalg/flytning
 Sammenhold og fællesskab/kvaliteten ved at bo i et mindre lokalsamfund
 Naturkvaliteter. (fx varieret natur med adgang til Vejle Fjord)
 Fritidsinteresser (fx områdets kultur- og foreningsliv)
 Lokalområdet er et godt afsæt for at kunne pendle nord-syd-øst-vest via motorvej
 Beliggenheden i forhold til Vejle
 Anden grund, skriv gerne hvilke/n _____

7. Hvis du skal orientere dig uden for det område, hvor du bor, hvor orienterer du dig så
typisk i forhold til nyheder?
Sæt gerne flere kryds

 Horsens
 Bredballe
 Hedensted
 Vejle
 Daugaard
 Andet sted
 Ikke relevant

_____
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8. Hvis du skal orientere dig uden for det område, hvor du bor, hvor orienterer du dig så
typisk i forhold til fritidsaktiviteter?
Sæt gerne flere kryds

 Horsens
 Bredballe
 Hedensted
 Vejle
 Daugaard
 Andet sted
 Ikke relevant

_____

9. Hvis du skal orientere dig uden for det område, hvor du bor, hvor orienterer du dig så
typisk i forhold til indkøb?
Sæt gerne flere kryds

 Horsens
 Bredballe
 Hedensted
 Vejle
 Daugaard
 Andet sted
 Ikke relevant

_____

10. Har du kommentarer til området tilhørsforhold og dine baggrundsdata , kan du skrive
dem her:
____________________
____________________
____________________

Side 5 af 18

KOMMUNIKATION
God kommunikation i lokalområdet er med til at skabe et godt velfungerende landsbyliv.
De næste spørgsmål handler om dine kommunikationsvaner lokalt.

11. Vi vil gerne vide, hvordan vi fremadrettet bedst kommunikerer B.E.A.T - lokalområdets
mange tilbud om aktiviteter.
Hvordan foretrækker du fremadrettet at få informationer om aktiviteter i lokalområdet? (Max
3 svar)

 Vejle Amts Folkeblad
 Hedensted Avis
 Ugeavisen
 Engum-UI.dk
 Engum.dk
 Skole.aula.dk
 Engumkirke.dk
 Via facebook
 Tale med folk
 Opslag i lygtepæle
 Infotavler, ved skolen, stadion eller andre steder
 Sognebladet (husstandsomdelt)
 Andet/andre medie/r, skriv gerne hvilke/t
_____

12. Hvilke facebooksider benytter du i dag for at hente information om aktiviteter i
lokalområdet? Sæt gerne flere kryds

 Jeg søger ikke information om aktiviteter, i lokalområdet, på facebook
 Det sker i Bredballe
 Det sker i Vejle
 Engum opslagstavle
 Engum Kirke
 Engum U I
 Engum Sogn
 Anden/andre, skriv hvilke/n
_____

13. Har du input til kommunikation, så kan du skrive det her:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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FORENINGER OG FÆLLESSKABER
Et velfungerende foreningsliv er en afgørende faktor i forhold til attraktive fællesskaber og
lokalsamfund. Det er bl.a. også en vigtig faktor i forhold til bosætning i lokalområdet.
Derfor vil de næste spørgsmål omhandle foreningslivet, og vi spørger ind til dine ønsker
og behov på dette område.

14. Sæt kryds ved de foreninger/fællesskaber fra lokalområdet, som du deltager i. Sæt evt.
flere kryds

 Engum Lokalråd
 Engum UI
 Engums venner
 Indre Mission
 Engum Menighedsråd
 Engum Lokalhistorisk Arkiv
 Engums kreative kvinder
 Engum Kirke
 Skole, børnehave og/eller fælles bestyrelser
 Grundejerforening
 Anden/andre forening/er, skriv her: _____

15. Arbejder du som frivillig i dag?

 Ja
 Nej
Hvis du svarer ja til dette spørgsmål, skal du svare på spørgsmål 15.A.
Hvis du svarer nej til dette spørgsmål, skal du gå videre til spørgsmål 15.B.

15.A. Hvad giver det dig at udføre frivilligt arbejde? Sæt gerne flere kryds

 Jeg deltager i et socialt fællesskab, som jeg værdsætter
 Jeg kan gøre noget konkret på områder, som optager mig
 Jeg kan gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet
 Jeg bliver mere tilfreds med mig selv, når jeg hjælper andre
 Jeg kan lære mere om det, jeg arbejder med
 Jeg kan få kontakter, som kan hjælpe mig senere i livet
 Andet, skriv her:
_____
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15.B. Kunne du tænke dig at blive frivillig i lokalsamfundet?

 Ja
 Nej
Hvis du svarer ja til dette spørgsmål, skal du gå videre til spørgsmål 15.C.
Hvis du svarer nej til dette spørgsmål, skal du gå videre til spørgsmål 16.

15.C. Du har sagt ja til at du er interesseret i at blive frivillig i lokalsamfundet. Hvis vi må
kontakte dig om det, kan du skrive dit navn og telefonnummer eller e-mail adresse her. Din
besvarelse som helhed er stadig anonym.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

16. Har du gode idéer eller andet til lokalområdets foreningsliv eller fællesskaber, så kan du
skrive her:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

AKTIVITETER I FRITIDEN
Et godt fritidsliv handler også om udbuddet af aktiviteter, og kvaliteten og om de
faciliteter, som aktiviteterne foregår i og ved. De følgende spørgsmål spørger ind til
dine ønsker og behov i forhold til aktiviteter, faciliteter og mødesteder.
17. Hvilke af følgende aktiviteter har du deltaget i indenfor det seneste år, og i
hvilket regi har du dyrket aktiviteten? Sæt gerne flere kryds
I forening

I aftenskole

På egen hånd

I privat center

Atletik









Badminton
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I forening

I aftenskole

På egen hånd

I privat center

Basketball









Bordtennis









Børneidræt









Cykelmotion









Dans & Musik









E-sport









Familieidræt









Fitness (styrketræning,
spinning, fitness på hold m.v.)









18. Hvilke af følgende aktiviteter har du deltaget i indenfor det seneste år, og i
hvilket regi har du dyrket aktiviteten? Sæt gerne flere kryds
I forening

I aftenskole

På egen hånd

I privat center

Fodbold









Gymnastik









Håndbold









Kajak/kano









Kampidræt









Krocket









Outdoor (gang, løb, skate,
rulleskøjter, ridning, friluftsliv
m.v.)
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I forening

I aftenskole

På egen hånd

I privat center

Petanque









Senioridræt









Svømning









19. Hvilke af følgende aktiviteter har du deltaget i indenfor det seneste år, og i
hvilket regi har du dyrket aktiviteten? Sæt gerne flere kryds

I forening

I aftenskole

På egen hånd

I privat center

Fællesspisninger









Foreningsarbejde i øvrigt









Kirkeligt arbejde









Volleyball









Lokalhistorisk arbejde









Tennis









20. Andre aktiviteter, skriv her:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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21. Hvilke af følgende aktiviteter kunne du tænke dig at deltage i, hvis tilbuddet var
til stede i dit lokalområde, og i hvilket regi kunne du tænke dig, det skulle foregå?
Sæt gerne flere kryds
I forening

I aftenskole

På egen hånd

I privat center

Atletik









Badminton









Basketball









Bordtennis









Børneidræt









Cykelmotion









Dans & Musik









E-sport









Familieidræt









Fitness (styrketræning,
spinning, fitness på hold m.v.)









22. Hvilke af følgende aktiviteter kunne du tænke dig at deltage i, hvis tilbuddet var
til stede i dit lokalområde, og i hvilket regi kunne du tænke dig, det skulle foregå?
Sæt gerne flere kryds
I forening

I aftenskole

På egen hånd

I privat center

Fodbold









Gymnastik









Håndbold









Kajak/kano
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I forening

I aftenskole

På egen hånd

I privat center

Kampidræt









Krocket









Outdoor (gang, løb, skate,
rulleskøjter, ridning, friluftsliv
m.v.)









Petanque









Senioridræt









Svømning









23. Hvilke af følgende aktiviteter kunne du tænke dig at deltage i, hvis tilbuddet var
til stede i dit lokalområde, og i hvilket regi kunne du tænke dig, det skulle foregå?
Sæt gerne flere kryds
I forening

I aftenskole

På egen hånd

I privat center

Fællesspisninger









Foreningsarbejde i øvrigt









Kirkeligt arbejde









Volleyball









Lokalhistorisk arbejde









Tennis









24. Andre aktiviteter, skriv her:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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25. Hvor langt er du villig til at transportere dig til fritidsinteresser?

 Under 5 km
 5-9 km
 10-19 km
 Over 20 km

26. I hvilken grad har følgende mødesteder i Engum et fremtidigt potentiale i
forhold til styrke fællesskabet på tværs i B.E.A.T området?
I meget høj
grad

I høj grad

Hverken
eller

I mindre
grad

I meget Ikke relevant
mindre grad for mig

Skolen, vuggestuen og
børnehaven













Kirken og det kommende
sognehus













En ny multihal













Tilbagevendende årlige
arrangementer













Naturen og byrummene
(f.eks. shelterplads,
legeplads, bålhytte)













Engumhus













Ny dagligvarebutik













Andet/andre mødested/er, skriv her:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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27. Arbejdsgruppen B.E.A.T arbejder med en udviklingsplan for Engum. En plan
der kan samle borgere og skabe rammer for aktiviteter. Mødesteder er bl.a. en
vigtig faktor og nedenfor stiller vi spørgsmål til dine ønsker i forhold til en multihal placeret i Engum. Prioriter, ud fra de følgende udsagn, hvor vigtige de enkelte ting
er for dig, i forhold til en potentiel ny multihal

Meget vigtig

Vigtig

Hverken
eller

Ikke vigtig

Slet ikke
vigtig

Ved ikke

At den er tæt tilknyttet til
skolen













At der skabes arrangementer
som ikke kun handler om
sport. Fx.: Banko, foredrag,
messer, udstillinger,
markeder osv.













At der er gode
omklædningsfaciliteter













At der er et velfungerende
fitnessområde













At der er gode
parkeringsforhold













At der er mulighed for at leje
hallen













At jeg kan komme, når jeg
selv ønsker det













At der er moderne udstyr













At det er trygt at færdes i og
omkring hallen













At der er et godt
cafeteria/køkken el. lign.













At det er et bæredygtigt
byggeri med lavt
energiforbrug
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28. Er der andre aktiviteter, mødesteder eller andet, som du mener har et potentiale til
fremadrettet af styrke lokalområdet? Skriv venligst her:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

TRAFIKFORHOLD OG BOLIGUDVIKLING
De følgende spørgsmål vedrører trafikforholdene og boligudviklingen
i lokalområdet.
B.E.A.T vil bl.a. bruge de indkomne svar på dette område til at arbejde for
forbedringer af trafikforholdene og i forhold til at skabe sig et overblik og komme
med et bud på den fremtidige boligsammensætning i Engum.

29. Hvor tilfreds er du med trafiksikkerheden fra hvor du bor og til Engum?

 Meget tilfreds
 Tilfreds
 Hverken/eller
 Utilfreds
 Meget utilfreds
 Ved ikke

30. Har du kommentarer til trafiksikkerheden? Skriv venligst her:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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31. Hvad er din nuværende boligtype, og er du ejer eller lejer?
Ejer

Lejer

Parcelhus





Lejlighed





Rækkehus





Andelsbolig





Landejendom





Bofællesskab / Ældre
kollektiv





Familie-bofællesskab





Mindre fritliggende hus uden
have





32. Vil du gerne blive boende i området, når din nuværende bolig ikke er aktuel længere?

 Ja
 Nej
 Ved ikke

33. Hvilken type bolig kunne få dig til at blive boende i området, når din nuværende
bolig ikke længere er aktuel, og er det som ejer eller lejer?
Ejer

Lejer

Parcelhus





Lejlighed





Rækkehus





Andelsbolig





Landejendom





Bofællesskab / Ældre
kollektiv





Familie-bofællesskab





Mindre fritliggende hus uden
have
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Ingen af de ovenstående
Ved ikke

34. Hvad er dit største ønske - din vildeste drøm - for lokalområdet? Skriv venligst her:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

35. Du er nu ved at være færdig med at udfylde spørgeskemaet. Ønsker du at deltage i
konkurrencen? Din besvarelse er stadig anonym selv om du deltager.

 Ja
 Nej
Hvis du svarer ja til dette spørgsmål, skal du gå videre til spørgsmål 35.A.
Hvis du svarer nej til dette spørgsmål, skal du gå videre til afslutningssiden på næste side.

35.A. Skriv venligst navn og din e-mailadresse eller dit telefonnummer, så kontakter vi dig,
hvis du er en af de heldige vindere.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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Du er nu færdig med at besvare spørgeskemaet.
Du kan sende din besvarelse til Kathrine, e-mail: kat-b-j@hotmail.dk eller aflevere den på
hendes adresse: Engumvej 19, Bredal.
Resultatet af undersøgelsen vil endvidere kunne findes på www.engumsogn.dk og
facebooksiden: "Engumsogn.dk" i starten af november.
Endnu engang mange tak for din besvarelse.

De bedste hilsner
B.E.A.T
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