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Bilag B: Information til beboerne 

Formål: Rekruttering af beboere til personligt in-
terview
Kilde: Indflyttere i renoverede boliger
Eksempel: Sallingsundvej, Aalborg Øst

Information til beboerne vedr. interview
Velkommen til den nye bolig
Renoveringen af afdelingen er i fuld gang, og ind-
flytningen i de nye lejligheder er en realitet. I boli-
gorganisationen vil vi gerne vide, hvordan I ople-
ver at bo i de nye boliger. 

Derfor vil vi i de følgende uger gennemføre inter-
views af jer som beboere i afdelingen. Vi håber, 
du vil deltage!

Det vi gerne vil vide er:
 • Din baggrund for at flytte til din nuværende 

bolig

 • Din tilfredshed med boligen og boligområdet

Interviewet varer ca. 45 minutter og vil finde sted 
i afdelingens fælleslokale eller hjemme hos dig - 
efter dit ønske.

Deltagelsen i interviewet er frivilligt. Som tak for 
deltagelsen vil du modtage en gave fra boligorga-
nisationen.

Hvis du ønsker at deltage, kan du henvende dig til 
Kontaktperson, oplysninger

Med venlig hilsen
Boligorganisationen

Formål: Informere beboere om undersøgelse 
samt forberede på interview
Kilde: Alle beboere i afdelingen
Eksempel: Holmegårdskvarteret, Hjørring

Information til beboerene vedr. personlige 
spørgeskemainterviews i afdelingen
Kære beboer
Din afdeling står overfor en forandringsproces.  
Derfor ønsker vi som boligorganisation at blive  
bedre rustet 

I den forbindelse vil vi gerne lave et interview med 
jer beboere i afdelingen – det er jo jer, der er eks-
perterne!

Det vi gerne vil vide er:
• Din vurdering af boligens nuværende stand

• Dine ønsker til boligen og afdelingen i frem-
tiden

Vi vil gerne i dialog med jer, da det netop er jeres 
holdning til boligen, der er vigtig for os.

Hvornår?
I løbet af foråret vil en studentermedhjælper  
henvende sig ved at komme rundt til jer beboere i 
afdelingen. Vi håber, at I vil tage godt imod hende 
og bruge 10 minutter på at deltage i interviewet.

I vil være anonyme i besvarelsen og vil ikke blive 
citeret på et senere tidspunkt.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du meget 
velkommen til at kontakte kontaktperson, oplys-
ninger

Med venlig hilsen
Boligorganisationen


