Resultat af spørgeskemaundersøgelse fra februar 2009
Hermed følger en kort orientering af resultatet, som er fremkommet i spørgeskemaundersøgelsen.
Først vil vi gerne sige rigtig mange tak, til de mange som har valgt at svare på spørgeskemaerne.
Svarprocenten for hele Vandel by har været på 53 % og det synes vi er rigtig flot og det giver
bestemt et rigtig godt grundlag for analysen.

Borger/ Aktivitetshus spørgeskemaundersøgelse:
Besvarelserne viser, at 84,3 % godt kunne tænke sig et borgerhus i Vandel. Heraf synes 90,6 %, at
det skal være et energibesparende hus.
70,4 % synes at der skal være en park sammen med og 86,2 % vil gerne leje det til fester, altså
flere end der har svaret ja til, at de kunne tænke sig et borgerhus.
78 % vil også gerne bruge borgerhuset til andre aktiviteter end fester.
Hele 22 % vil gerne være med til at udføre noget frivilligt arbejde under opførelsen af projektet og
21,4 % har lyst til at hjælpe med den daglige drift og vedligeholdelse på frivillig basis, når huset er
opført og hertil har yderligere 15,7 % har sagt måske.
Sidst men ikke mindst vil 27 % gerne støtte projektet økonomisk, hvis dette bliver aktuelt.
Besvarelserne er så positive, at vi helt sikkert vurdere at der skal arbejdes videre med projektet.
Vi er i gang med, at få lokalplanen for området hvor huset skal ligge på plads.
Der skal nu laves handleplaner, budgetter og herefter går vi i gang med fondssøgningen.

Energi og Miljø spørgeskemaundersøgelse:
Ifølge de tilbagemeldinger vi har modtaget her, ser vi helt klar området miljø og energi som en af de
ting vi skal prioritere at arbejde med her i Vandel. Hele 86 % af de besvarede spørgeskemaer
mener, at det er en god eller super god idé, at Vandel skal være en CO2 fri by.
91 % er positivt indstillet overfor tanken om at stille vindmøller op ude på den gamle flyvestation.
Heraf synes 75,5 %, at det er en god idé med et tilhørende brintanlæg.
30,5 % kunne godt tænke sig at investere en sum penge i en vindmølle og købe anparter og 25,8 %
gerne være med i et vindmøllelaug.
Der er jo tale om en lang proces inden et sådan projekt kan lykkes men der er etableret samarbejde
med Vandel Erhverspark og Kommunen på nuværende tidspunkt.
I mellemtiden vil vi gerne opfordre jer, som har lysten og synes at det er en god ide, til at gå
sammen og lave små kampagner evt. med konkurrencer af forskellig art her i byen, som kan være
med til at nedsætte CO2 udslippet. En mulighed kunne også være, at invitere nogle specialister til at
afholde foredrag om emnet. Der er rigtig mange muligheder, så hvis det er miljøet du brænder for,
kan du rette henvendelse til Annette eller John Pedersen (75 88 54 29) og så kan vi etablere et
netværks/gruppe møde, hvis der er interesse.
Tak for jeres besvarelser

