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Facts om undersøgelsen

Baggrund for undersøgelsen

 Vi ønsker en dialog med beboerne

 Vi ønsker en pejling af vores arbejde

 Vi ønsker at vide, om der er områder, vi ikke er 

opmærksomme på

Svarene

 En svarprocent på 47 % er meget tilfredsstillende

 Især de manuelle svar har givet mange kommentarer



Kommentarer

 ”Rydning sker efter behov”

 ”Næsten for meget”

 ”Rigtig fint”

Snerydningen i vinterhalvåret



Saltningen af vores veje i vinterhalvåret

Kommentarer

 ”Der bruges for meget salt”

 ”Ofte overdrevet brug af salt”

 ”Måske for meget salt”

 ”Nogle gange meget glat”

 ”Rigtig fint”

 ”Af og til for meget saltning”

 ”Måske lige rigelig saltning på strædet, 

det er helt op ad husene”



Kommentarer

 ”Kritisk ift. påkørsel af træer og 

buske”

 ”Kunne være oftere”

 ”Helt ok, vi kan godt lide stierne + det 

høje græs”

 ”Græsareal til fællessti – vi skal selv 

slå græsset, hvilket også er fint. Det er 

bare ikke særligt fedt med alle andre 

folks hundelorte”

 ”Græsslåmaskinen er blevet bredere 

og ødelægger skrænten 

op til vores hus ud til 

stamvejen.

Græsslåningen i sommerhalvåret



Beskæringer af træer og buske

Kommentarer

 ”Til tider svært at passere på stien ved 

trappen ned til stationen”

 Vore bede er ikke altid pæne – rens 

uden for egen parcel. Man bør også 

samle ting op, der bliver ”tabt” ud for 

ens eget parcel”

 ”Dem der beskærer træerne på Kelsted 

gør det rigtig skidt. Man får nærmest 

indtryk af, at de VIL skære mindst 1 stor 

gren af om året. De ser ret nedklippede 

ud…”



Udskiftning  og beplantning af nye træer og buske

Kommentarer

Ingen



Vedligeholdelse  af veje, stier samt brønde mv.

Kommentarer

 ”Trappen meget dårlig, ukrudt..”

 ”Ked af at der er lagt små sten/slidlag

på gangstier, så de ikke er glatte = kan 

bruges til rulleskøjter”



Kommentarer

 ”Ud over bænke ved 

legepladserne ville det være rart 

at nogle bænke fandtes i andre 

områder”

Vedligeholdelse af skilte, bænke mm.



Vedligeholdelse af legeplads, boldbane og basketkurv

Kommentarer

 ”Det er gammelt”



Kommentarer til faciliteterne på 

legepladsen for de mindre børn

Kommentarer

 ”Mangler babygynge blandt 

andet”



faciliteterne rettet imod de større børn

Kommentarer

 ”De vil hellere på fodboldbanen”

 ”Ok, ønsker ikke flere 

ting/aktiviteter”



Dagsorden ved den årlige generalforsamling

Kommentarer

 ”Håber politiet kommer ud og 

fortæller om forebyggelse af 

indbrud”

 ”Ok”



Antallet af arbejdsdage

Kommentarer

 ”Bør afskaffes”

 ”Ok, rammer ikke altid , hvor vi kan 

deltage, men hyggeligt, når vi er med”

 ”2 gange om året er måske for 

meget”

 ”Max. 2 gange arbejdsdag om året”



Informationerne på 

infotavlen

Kommentarer

 ”Ser den aldrig, er nok 

ligegyldig”

 ”Vi benytter den ikke”

 ”En infotavle ved indgang af 

Kelsted ville være godt”

Kommentarer

 ”Stor ros”

 ”Godt med de informationer 

der sende ud”

 ”Nyt for os, men

fint på computer”

Informationerne på 

kelsted.dk



Forholdene for de gående

Kommentarer

 ”Farligt ved indkørsel til Kelsted”

 ”Mangler evt. fortov ved vejen”

 ”Fortov op ad Kelsted mangler”

 ”Hovedvejen mangler fortov og der er 

meget mørkt om aftenen”

 ”Mangler fortov på vejen”

 ”På hovedvejen er de gående tvunget 

ud på kørebanen, alternativt på 

græsset med følgende 

våde sko”



Forholdene for cyklisterne

Kommentarer

 ”Farligt ved indkørsel til Kelsted”

 ”Forholdene er dårligere, da bumpene 

på især stamvejen er væk og derved 

kører nogle bilister meget for stærkt. 

Nogle har svært ved at overholde sin 

højre vigepligt”



Forholdene for bilisterne

Kommentarer

 ”Gæste P. er aldrig ledig til gæster”

 ”Faste pladser ved rækkehusene og 

fiskehusene”

 ”Parkering v/ fiskerhusene, den 

nederste P-plads bør udvides, fx ved 

inddragelse af noget af det grønne 

areal”



Øvrige kommentarer

 ”Hundelorte er et stort problem..”

 ”I gør et godt stykke arbejde”

 ”Information fra antenneforeningen er 

mangelfuld”

 ”Kilen piftes op med asfalteret 

basketbane, små terrasser med 

planter og bænke. Større græsområde 

til petanque, rundbold etc. hunde frit 

!!!!”

 ”Kunne man ikke lægge haveaffalds 

ordningen om foråret…”

 ”Kunne man forestille sig et 

samarbejde/en andel i de 

selskabslokaler som er 

beliggende i Korshøj”

 ”Vi håber ikke at kontingentet 

stiger for meget fremover. Vort 

nuværende kontingent er allerede 

temmelig højt i forhold til andre 

grundejerforeninger”

 ”Skiltet med Nabo overvågning, 

savnes”


