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I foråret sendte vi et spørgeskema sammen med 
den trykte udgave af Kilden samt via Facebook. 
Målet med rundspørgen var at tage temperatu-
ren på, om formatet og indholdet rammer plet 
samt at få en indikation af, om folk overhovedet 
læser Kilden.

VORES HOVEDKONKLUSIONER PÅ 
BAGGRUND AF DE KVANTITATIVE SVAR
På baggrund af de indkomne svar tør vi godt 
konkludere, at Kilden generelt bliver læst og 
påskønnet. Af de mange kommentarer som folk 
har skrevet, fremgår det, at Kilden er en væ-
sentlig informationskanal som binder kvarteret 
sammen. 

PAPIR ELLER DIGITALT?
Et at de helt store emner, som vi i redaktionen 
var nysgerrige på, var appetitten på en digital 
udgave af Kilden. Blandt den tredjedel af bebo-
erne, der har besvaret spørgeskemaet, er der 
ikke overvældende appetit på at gå digitalt. Dog 
er der - ikke overraskende - en sammenhæng 
mellem alder og digital appetit. Blandt de 33 
respondenter, der svarer, at de gerne fremover 
vil modtage Kilden digitalt via nyhedsbrev eller 
hjemmesiden, er gennemsnitsalderen 45 år. Til 
sammenligning er gennemsnitsalderen 61 år 
blandt de 86 respondenter, der svarer, at de ger-
ne vil fortsætte med at modtage Kilden på papir 
som sædvanligt. 

I kommentarerne giver folk primært udtryk for, 
at det er hyggeligt med papirformatet. Fx svarer 

en: ”Det er så hyggeligt at modtage fysisk. Man 
får så sjældent post og online falder bare ind i 
mængden af så meget andet.” Flere beskriver 
Kilden som et bindeled, og som en skriver: ”Jeg 
er ikke så meget på facebook, så Kilden er i høj 
grad medvirkende til, at jeg kan følge med.”
En respondent har dog øje for redaktionens 
arbejdsbyrde: ” Måske et blogformat vil sænke 
byrden for redaktionen og give mere løbende 
publikation.” En anden bringer et miljøaspekt 
ind: ”Kvaliteten af papir & trykning af farver 
behøver ikke være så høj taget i betragtning, at 
bladet for de flestes vedkommende sikkert bliver 
smidt ud efter læsning, da det kan genfindes 
på nettet. Det vil være fint at indtænke klima og 
ressourcer i både genbrugspapir/trykning/trans-
port fra trykkeri og økonomi.”

Det er virkelig dejligt for os som redaktører at 
læse jeres mange besvarelser, og det giver os 
nogle vigtige pejlemærker i det videre arbejde 
med Kilden. Vi kan ikke afvise, at vi opruster 
digitalt, men vi kan godt love, at der fortsat vil 
være en Kilden i papirformat. 

INDBLIK I BESVARELSERNE

Hvor mange har svaret?
•  Vi har modtaget i alt 123 besvarelser. Med 

393 husstande, lander vi på en svarprocent 
på 31%, hvilket er tilfredsstilende i denne 
type undersøgelser.

•  Af de 123 besvarelser, har vi fået 101 digitalt 
(82%) og 22 på papir (18%).

Nu lidt klogere på Kilden
Af Brit Larsen, redaktør

MENINGSMÅLING:
Hvem har svaret?
•  Indflytningsår. 110 respondenter har angivet 

hvor længe de har boet i kvarteret. Medianen 
for indflytningsår er 2005, dvs. 16 år. 

•  Alder. 88 respondenter har angivet deres 
alder. Gennemsnittet lander på 50,5 år i et 
spænd mellem den yngste respondent på 15 
år og den ældste på 81 år.

Hvad har folk svaret?
• 87% svarer, at de modtog efterårsnummeret  
 af Kilden
• 78% læser det hele eller det meste af Kilden,  
 mens 10% slet ikke læser den
• 86% svarer, at artiklerne enten er meget  
 relevante eller relevante
• 87% har læst tidligere udgaver af Kilden
•  70% vil gerne modtage Kilden i papirformat 

som sædvanligt, mens 28% gerne vil modta-
ge det digitalt enten via mail eller på hjemme-
siden

FORSLAG FRA KOMMENTARFELTET 
(uddrag)
•  Måske lidt mere fokus på aktiviteter. Selvom 

der er lang tid til kan alt fra gå ture, hallow-
eeen og loppemarkeder måske have en side 
med en slags kalender i hvert nummer

•  Måske der kunne være historier fra folk som 
har lavet ombygning (store og små ting. Inde 
og ude). Før og efter billeder og lidt om udfor-
dringerne samt processen/håndværkerne.    

•  Jeg tænker måske Kilden kunne have  en 
børnenes side og få børn til selv at skrive 
om deres liv. Tegne tegninger. Eller tips til 
legepladser og sjov. 

•  I kunne lave artikler med billeder fra folks 
huse. Indvendig som udvendig. Det giver 
god inspiration. Fx 10 forskellige køkken 
løsninger. Gode bud på kælder renoveringer. 
Hvilke planter kan gro i haven. Havevandring 
arrangement kunne arrangeres igen. Åbent 
hus for beboere. 

•  Kan super godt lide beboerstafetten. Måske 
der kunne være mere inddragelse af beboer-
ne i udvikling af redaktionelt stof? 

•  Vi har også fået en fin bog “Husene er kun 
til låns”. Måske gemmer der sig flere fine 
historiske fortællinger?

•  Nyttige tips, nyt om regler, vigtige adresser 
og ansigter på naboerne. Og vi går jo ikke 
med navneskilte, så det er fint med billeder 
og tekster, der præsenterer os for hinanden. 
Kilden er med til at binde kvarteret sammen 
mellem stenene vi har til låns. 

•  Flere artikler om praktiske ting, fx brøndrens-
ning, splitanlæg, rør, rens af tagrender osv.

  Fx noget om ‘coronahunde’ / at være hundeejer 

Skulle nogen have lyst til at dykke ned i kilde-
materialet, ligger det også tilgængeligt på hjem-
mesiden med diagrammer. Naturligvis barberet 
for personfølsomme data. 
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