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Resumé
Arbejdsgruppen omkring projekt Multihus i Hjortshøj har i perioden 14.4.2014 – 1.6.2014 gennemført en
spørgeskemaundersøgelse blandt Hjortshøj og omegns borgere med henblik på at:
1) Afdække borgernes behov for et Multihus, der kan rumme lokale fritidsaktiviteter for brugere i
aldersgruppen 0-100 år.
2) Afdække borgernes personlige, materielle og økonomiske opbakning og støtte til Multihuset under
opførelsen og i forbindelse med husets daglige drift.
Undersøgelsen omfatter 194 valide (ikke-anonyme) besvarelser repræsenterende 728 personer eller
anslået ca. ¼ af Hjortshøjs borgere.

Hovedkonklusion
Undersøgelsen har afsløret et udtalt behov for et lokalt alternativ til de eksisterende fritidsaktiviteter i
tilgrænsende områder såsom Egå, Skæring, Skødstrup og Risskov.
Af de 728 personer forventes, at 654 personer svarende til ca. 90 % vil deltage i fritidsaktiviteter indenfor
Multihusets potentielle rammer og faciliteter.
Undersøgelsen har endvidere vist stor opbakning til Multihuset opførelse og drift.
Af de 194 respondenter har 60 på forhånd tilkendegivet at ville støtte projektet med i alt kr. 116.000 i form
af folkeaktier.
242 respondenter har tilkendegivet at ville bidrage med diverse ulønnede ydelser. Heraft har 103
respondenter tilkendegivet konkret frivilligt arbejde i hhv. 80 timer om ugen, 290 timer om måneden, 179
timer i kvartalet (uafhængige tal) før og under Multihuset opførelse.
236 respondenter har tilkendegivet at ville bidrage med ulønnede ydelser i forbindelse med Multihusets
daglige drift.
Tallene er uddybet på de følgende sider.

Baggrund og metode
Undersøgelsen er gennemført på baggrund af et webbaseret online spørgeskema fremstillet af
arbejdsgruppen selv. Efterfølgende er tallene bearbejdet i regnearksprogrammet Microsoft Excel.
Spørgeskemaet kan tilgås fra http://multihus.guzi.dk.

Datagrundlag
Antallet af spørgeskemabesvarelser/respondenter udgør 302, heraf 194 hvor respondenten har afgivet
navn, adresse, email og telefonnummer. Anonyme besvarelser er ikke medtaget i datagrundlaget.

Hovedtal
Antal personer repræsenteret i undersøgelsen: 728.
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Brugere fordelt på aktiviteter
Antal kommende brugere af Multihuset: 654 personer
Spørgsmål: Hvilke aktiviteter kunne du tænke dig at dyrke når Multihuset er opført?
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Frivillige bidrag
Spørgsmål: Hvordan vil du bidrage til Multihuset?
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Spørgsmål: Hvilket beløb vil du donere ?
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Spørgsmål: Hvilket frivilligt ulønnet arbejde vil du bidrage med FØR og UNDER etableringen af Multihuset
Sælge folkeaktier
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Spørgsmål: Hvilket frivilligt ulønnet arbejde vil du bidrage med i forbindelse med den DAGLIGE DRIFT af
Multihuset.
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