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Højby Ældreliv Boliganalyse

Undersøgelse af nuværende og fremtidige boligforhold for Højby borgere med interesse
for ældreboliger
Vi håber, at rigtig mange vil deltage i undersøgelsen.
Hvis der er flere i husstanden, beder vi om en besvarelse fra hver.
Med venlig hilsen
Arbejdsgruppen Godt Ældreliv i Højby
Se sidste side omkring aflevering af skema, og hvis du ønsker du hjælp til at udfylde
skema.
*Skal udfyldes

https://docs.google.com/forms/d/1eju4OQD8Vpupay5pg-GFFMPTkQNAtPqDaNj39j-cyx0/edit
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1.

Højby Ældreliv Boliganalyse

Alder *
Markér kun ét felt.
Under 60
60-69
70-79
80 og derover

2.

Nuværende boligform *
Markér kun ét felt.
Ejerbolig
Lejebolig
Andelsbolig
Bofællesskab

3.

Hvem er der i din nuværende bolig *
Markér kun ét felt.
Enlig kvinde
Enlig mand
Gift / samlevende (Venligst: et skema pr. person)

4.

Modtager du praktisk hjælp (rengøring eller andet) (antal timer pr. uge)

5.

Modtager du hjælp til pleje (antal timer pr. uge)

https://docs.google.com/forms/d/1eju4OQD8Vpupay5pg-GFFMPTkQNAtPqDaNj39j-cyx0/edit
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6.

Højby Ældreliv Boliganalyse

Hvordan vurderer du selv dit helbred?
Markér kun ét felt.
Godt eller meget godt
Nogenlunde
Dårligt eller meget dårligt

7.

Bolig fremover *
Markér kun ét felt.
Ønsker at blive i nuværende bolig (Undersøgelsen er slut !!)
Ønsker at blive i nuværende bolig med dagtilbud (se mere i sektion 2)
Ældre/plejebolig (se mere i sektion 3)

Sektion 2 Dagtilbud /
aflastningstilbud
8.

Hvad er behovene i forbindelse med dagtilbud /
aflastning

Hvilke dagtilbud ønskes
Markér alle, du er enig i.
Vedligeholdende træning
Socialt samvær: Underholdning, spil ..
Praktisk aktivivitet (håndarbejde, værkstedsarbejde ..)
Tilbud om fællesspisning
Tilbud om sygepleje (medicin, sårbehandling ..)
Andet:

https://docs.google.com/forms/d/1eju4OQD8Vpupay5pg-GFFMPTkQNAtPqDaNj39j-cyx0/edit
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Hvor ofte ønsker du med udgangspunkt i din nuværende situation at bruge
dagtilbud

9.

Markér kun ét felt.
1 gang om ugen
2 gange om ugen
Hverdage
Ønsker ikke at benytte dagtilbud / aflastning

10.

Dine ønsker til aflastning udenfor hjemmet (formål: rask partner/familie får fri)
Markér alle, du er enig i.
Aflastning 1 døgn ad gangen
Aflastning weekend ad gangen
Aflastning ferie
Andet:

11.

Hvor ofte ønsker du med udgangspunkt i din nuværende situation at bruge
aflastning
Markér kun ét felt.
1 gang om ugen
2 gange om ugen
Hverdage
Ønsker ikke at benytte dagtilbud / aflastning

Sektion 3 Ønsker anden bolig

https://docs.google.com/forms/d/1eju4OQD8Vpupay5pg-GFFMPTkQNAtPqDaNj39j-cyx0/edit
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12.

Højby Ældreliv Boliganalyse

Hvornår ønsker du anden bolig?
Markér kun ét felt.
Snarest
1-2 år
3-5 år
Senere

13.

Boligform hvis anden bolig
Markér kun ét felt.
Seniorbolig/ældrebolig (bolig uden personale tilknyttet, men mulighed for
hjemmehælp)
Plejebolig / Plejehjem (plejepersonale tilknyttet)
Bolig til fuldt plejekrævende beboer

14.

Hvorfor ønsker du anden bolig
Markér alle, du er enig i.
For at få mindre bolig
For at slippe for havearbejde
For at slippe for besværlige trapper
Dårligt helbred
Bo mere centralt
Mere moderne bolig
Billigere bolig
Skilsmisse eller dødsfald
For at bo nærmere familie
Større tryghed
Større socialt fællesskab
Andet:

https://docs.google.com/forms/d/1eju4OQD8Vpupay5pg-GFFMPTkQNAtPqDaNj39j-cyx0/edit

5/7

06.03.2022 15.20

15.

Højby Ældreliv Boliganalyse

Hvor mange skal bo i anden bolig
Markér kun ét felt.
En person
To personer
Flere

16.

Indhold i din næste bolig
Markér alle, du er enig i.
Eget køkken
Tekøkken
Terrasse / altan
Andet:

17.

Fællesfaciliteter
Markér alle, du er enig i.
Gæsteværelse
Motionsrum
Selskabslokale
Storkøkken/fællesspisning/restauration
Drivhus/have
Værksted / Hobbyrum
Vaskeri
Fælles bil / bus
Andet:

https://docs.google.com/forms/d/1eju4OQD8Vpupay5pg-GFFMPTkQNAtPqDaNj39j-cyx0/edit
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Har du spørgsmål i forbindelse med at udfylde skemaet, står vi
til rådighed med assistance:
• Mandag d. 14. marts kl. 10-12 hos Højby Seniorforening,
Nørrelunden.
• Søndag d. 20. marts kl. 15-16 i Højby Forsamlingshus
• Søndag d. 27. marts kl. 15-16 i Bakkegården

Aflevering af skema og
hjælp til at udfylde

Besvarelse bedes afsluttet/afleveret senest ved udgangen af
marts måned.
Kan afleveres til:
Karin Rosenbæk, tlf. 29 21 68 69, adr. Troenseholm 18, Højby.
Lillian Matzen, tlf. 31 78 96 70, adr. Brobækvænget 11, Højby.
Lars Bram, tlf 40 37 15 19, Bakkegårdslunden 10, Højby
Hans Henning Klint, tlf 22 23 08 30, adr. Brobækvænget 11,
Højby

Dette indhold er hverken oprettet eller godkendt af Google.

Analyse
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