
OPFØLGNING PÅ SPØRGESKEMA 2017 
 
Som opfølgning på sidste års spørgeskema - og som optakt til dette års udgave - har vi lavet 
en oversigt over vurderinger og emner/problematikker, der stod frem fra besvarelserne. 
Blandt flere besvarelser var der også ros til bestyrelsen og det arbejde, som vi lægger for 
dagen. I bestyrelsen sætter vi stor pris på den tiltro I viser os, og vi siger jer et stort tak for de 
pæne ord. 

1. Hvad er det bedste ved at bo i E/F Frankrigshuse? 
Heldigvis er der mange beboere, der er glade for at bo i ejerforeningen. Overordnet set er 
mange glade for de rummelige og lyse lejligheder, mens mange også føler sig glade for og 
trygge i området. Der hersker også gode naboskaber i opgangene - hold liv i dem! Én beboer 
svarede endda, at det bedste ved at bo i E/F Frankrigshuse er at bo sammen med Rasmus. Det 
må vidne om et godt liv i en god hverdag. 

2. Niveauet for renhold, udendørs 

 
Vi ser på vurderinger og kommentarer, at renhold er ganske tilfredsstillende. 
Affaldsområderne med skraldecontainerne blev udpeget som problemområder, hvilket vi er 
enige i. Hvis ikke disse bliver brugt korrekt, går det hurtigt med at det ligner vi ved ikke hvad. 
 
Indsatser 
I bestyrelsen har vi optalt affaldsmængderne over nogle måneder og tilpasset containertyper 
og -størrelser i form af fx større containere til plastik. Endvidere er vores vicevært blevet bedt 
om at feje oftere på udendørsarealer. Endelig prøver vi at finde en løsning angående affald i 
samarbejde med pizzaria og kiosk. 
 
Alle skal huske at bruge affaldscontainerne korrekt: Affald skal sorteres i henhold til de 
opstillede containere, og pap skal ALTID foldes sammen. Selvom papkasserne kan være 
meget store, kan de stadig enten foldes, skæres til eller hoppes på, så de kan være i 
containeren - ellers prøv den næste. Affald og storskrald må selvfølgelig ALDRIG bare 
efterlades i affaldsområdet - eller nogen andre steder som gårde, kældre eller lofter. Vi 
opkræver gebyr for efterladt affald + omkostninger til fjernelse, for den lille gruppe ejere, der 
ikke forstår ovenstående. 



3. Niveauet for renhold, indendørs 

 
Det går en anelse bedre med renhold indendørs og generelt ser det ud til, at niveauet er 
tilfredsstillende. Lofterne nævnes flere gange som værende beskidte. Trappevasken har også 
været utilfredsstillende i perioder. 
 
Indsatser 
Vi har gennemført en omfattende vask og rengøring af loftet i begge bygninger og udskiftet 
trappevaskefirmaet. Endvidere har vi skærpet, hvad foreningens vedtægter siger om 
henstilling af effekter på trapper, i kældre og på lofter. Disse effekter fjernes fremover i større 
omfang (for den ansvarliges regning), så vi bedre kan komme til, når der skal gøres rent. 

4. Ejendommens stand/vedligeholdelse 

 
Generelt er der gode takter på ejendommens stand, også taget i betragtning, at vi har med 
ældre bygninger at gøre. Bestyrelsen vurderer løbende, hvad der trænger mest, og prioriterer 



de kritiske ting først - så må nogle kosmetiske opdateringer vente. Det kunne fx være 
kældervinduer, der trænger, men ikke er kritisk. 
 
Der blev af flere kommenteret på taget. Det skal udskiftes indenfor en overskuelig 
tidshorisont. Det vil vi dog helst vente med så længe det absolut kan lade sig gøre. Vi får det 
løbende vurderet og årligt understrøget af murer, hvilket forlænger levetiden. 
 
Generelt har vi mange opgaver med vedligeholdelse og der er masser af tage fat på. Det er 
primært et spørgsmål om midler, som vi jo ikke har i ubegrænsede mængder. Derudover 
mangler vi også ressourcer i bestyrelsen, så har nogen ejere mod på at bidrage med fx 
indhentning af tilbud eller lignende, så hører vi gerne om det. 

5. Din oplevelse af de andre ejeres ansvarsfuldhed/hensyn 

 
Her er det tydeligt, at vurderingen er mere blandet. Nabostøj ser ud til at være en udfordring. 
Ligeså hvad angår uhensigtsmæssig håndtering af affald, drop af cigaretskodder osv.  
 
De negative kommentarer til dette punkt, bærer præg af, at nogle ejere glemmer, at vi er en 
forening, hvor fællesskab og gensidig respekt er en afgørende faktor for, at vi alle kan trives.  
 
Vi bor tæt, og kommer hinanden ved, uanset om vi vil det eller ej. Derfor skal vi huske at 
udvise hensyn og være opmærksomme – både overfor vores nærmeste naboer, og når vi 
bruger fællesarealerne. 
 
Indsatser 
Vi har udfærdiget en vejledning til, hvordan vi anbefaler man håndterer gentagne støj- og 
larmgener fra naboer. Den findes på hjemmesiden. 
Derudover har vi indført affaldsgebyrer på asocial adfærd såsom at efterlade reklamer i 
opgangene og smide cigaretskodder. 



6. Mængden af information, du kan opsøge på egen hånd 

 
Dette punkt rangerer med et af de højeste gennemsnit. Det er vi rigtig glade for, da det vidner 
om, at det store arbejde vi lægger i at have en opdateret og udbygget hjemmeside er værdsat. 
 
Vi kommer til at bruge hjemmesiden i endnu højere grad og udbygger med nye informationer 
og guides hver måned. Så prøv altid hjemmesiden først, når du mangler hjælp eller praktiske 
informationer. 
 
Det gælder fx også altanprojektet, som månedligt opdateres: frankrigshuse.dk/altanprojekt 

7. Informationsniveauet fra bestyrelsen 

 
Endnu et punkt, hvor vi konkluderer, at niveauet er godt. I kommentarerne blev der sat pris på 
mængden af information og at det er muligt at få de løbende opdateringer via email. Mange 
nævnte også hjemmesiden som et godt redskab. Det er vi glade for. 



 

8. Informationsniveauet fra administrator 

 
 
Der ser ud til, at Øens gør det helt igennem acceptabelt og over middel. Det er givet videre. 
 
 

9. Sorterer du affald? 

 
 
Vi stoler selvfølgelig på den anonyme rapportering på dette punkt og glæder os over, at over 
70 % sorterer affald i høj grad. Vi håber meget, at de sidste godt 20 % får mod på at sortere 
mere, så vi kan se frem til at reducere antallet af restaffaldscontainere og dermed spare 
foreningen for tusindvis af kroner årligt. Vi har sat skilte op over de respektive containere, der 
gør det lettere at putte tingene de rigtige steder hen. Start med plast og se, hvor nemt det er. 



10. Hvordan vil du helst have Nyt Fra Bestyrelsen? 

 
 
Der tegner sig et fint billede af, at det månedlige opslag i opgangene værdsættes, så det bliver 
vi ved med. Alle andre informationer kommer på hjemmesiden - og kan dermed fås via email. 
 
Facebook har vi haft en længere diskussion om og vi lægger linket til Nyt Fra Bestyrelsen op 
for så vidt muligt. Vurderingen i bestyrelsen er dog, at vores tid er bedst brugt på andre ting 
end også at følge med på Facebook. Så alle henvendelser til bestyrelsen skal ske via email 
eller brev. 

Nyt spørgeskema klar 
 
Vi synes spørgeskemaet giver nogle gode inputs, som vi kan udforme konkrete indsatser på 
baggrund af. Så vi gentager skemaet igen.  
 
Vi hører derfor gerne din anonyme mening på adressen: frankrigshuse.dk/spoergeskema 
 
 

https://frankrigshuse.dk/spoergeskema

