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KÆRE BEBOER I VEJLEÅPARKEN  
Først en STOR TAK til alle jer som har udfyldt det spørgeskema vedrørende ønsker til lokalcenteret og beboerhu-

set, som vi sendte rundt i december 2020. 

 

Spørgeskemaet blev sendt rundt til alle som kommunikerer elektronisk med AAB – og ud af dem fik vi 188 besvarel-

ser. Flere havde svaret, at vi gerne måtte ringe jer op. Det var en stor hjælp at få mulighed for dybdegående inter-

views. Tak for det! 

 

Vi har også fundet de 10 beboere, der vandt lodtrækningen af et gavekort hver på 300 kr. til en butik i lokalcenteret. 

Stort tillykke til de ti vindere. 

 

 

Resultatet af alle jeres svar på både spørgeskema og interview er blevet til en fin rapport, som bestyrelsen har fået 

og som arkitekterne vil bruge i deres videre arbejde med at designe lokalcenteret og beboerhuset. 

 

Rapporten skal forstås som en slags ønskeliste, 

hvor I jo desværre ikke er garanteret at få det 

hele. Der er mange ønsker og det bliver ikke en 

nem opgave at lave et beboerhus, som kan 

rumme alt.  

 

TIDSPLANEN 

Da vi er i fuld gang med undersøgel-

sesfasen, er det stadig muligt at på-

virke udviklingen af centret. I denne 

fase får projektlederen, rådgiveren 

og bestyrelsen et overblik over øko-

nomien i byggesagen, lokalplanen – 

og herved sat rammer for det råde-

rum der er i forhold til en renovering.  

I vil løbende blive informeret.  

 

9. JUNI ER PLANTEDAG   

Med udgangspunkt i rapporten vil vi 

bestræbe os på at få afprøvet nogle 

af de ønsker, der har været til mere 

grønt og mulighed for ophold på tor-

vet i lokalcenteret. Den 9. juni holder 

vi plante/bænkedag. Kom og vær 

med! Mere information følger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEGNEKONKURRENCE OG IN-

STAGRAM 

Vi vil også i juni måned udsende en 

tegnekonkurrence og en Instagram-

kampagne. Det får I mere at vide 

omkring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAR DU LYST TIL AT ENGAGERE 

DIG? 

Det er ikke kun når der står et nyt 

hus, at der er brug for frivillige hæn-

der og hoveder. Har du allerede nu 

ideer og vil du stå i spidsen for at re-

aliserer dem, så henvend jer i bebo-

erlokalet eller kontakt bestyrelsen 

på telefon 25 21 22 33 

 

 

 

 

    

RENOVERING AF  

LOKALCENTER OG BEBOERHUS 

 



 

MERE LIV I CENTERET 

 

 

• Mere grønt og opholdsplad-

ser i centeret (bænke, lege-

plads m.m.)  

 

• Lys og farver. Særlig belys-

ning ved f.eks. højtider (jul, 

ramadan, påske m.m.) 

 

• Udeservering og mulighed 

for musik 

 

•  Bazarstemning, læ for regn 

og ophold med fokus på 

trygheden 

 

 

 

 

ET BEBOERHUS MED MANGE 

FUNKTIONER 

 

• Træningsrum  

 

• Stillerum – hvor man kan 

læse, lave lektier, gå på net-

tet og printe og scanne 

 

• Grupperum – så man kan 

mødes i sin studiegruppe 

 

• Rum hvor man kan spille bil-

lard, backgammon, brætspil 

m.m. 

 

• Krearum m. mulighed for 

skabsplads 

 

• Et køkken som kan bruges 

til undervisning – og fælles 

madlavning 

 

• Store selskaber (festlokalet) 

 

• Små selskaber (10-15 per-

soner) 

 

 

EN HYGGELIG CAFÉ MED ALSI-

DIG MENU 

 

 

• Mad fra hele verden + Vege-

tarisk mad 

 

• En god cafe latte 

 

• En cafe med åbne facader, 

så man kan kigge ind – og 

få lyst til at gå ind 

 

• Gå på cafe med venner og 

naboer 

 

• Biograffunktion 

 

• Loungeområde, så de ældre 

og dem der har brug for det, 

kan smide fødderne op og 

stadig være en del af et sel-

skab 

 

BEBOERØNSKER:  
DE TRE HOVEDTEMAER  

”Jeg har aldrig været der 

at spise, men jeg kunne 

godt finde på det, hvis ma-

den var lidt mere alsidig. 

Der er meget frikadeller og 

persillesovs, som jeg kan 

forstå. Det vil jo altid kun 

tiltrække det segment, 

som virkelig holder af den 

mad. Man kunne måske 

lave noget for muslimer 

også – eller for vegetarer. 

Eller vegansk, så rammer 

man ret bredt. 

               Beboer i interview 

 

”Det skal ikke virke så koldt. 

Nogle blomster og lyskæder 

skaber stemning. Puder på 

gulvet. Forskellige slags 

stole, gamle brugte stole, 

nye stole… sådan at man 

føler, der er noget liv i de 

ting. Der skal skabes noget 

stemning.” 

                    Beboer i interview 

 

”Klubberne skal rykkes op af 

kældrene og ind i centeret – 

så vil der blive mere liv om 

aftenen” 

Butiksejer 

”Et stillerum. Det mangler vi! 

Skriveborde med en form for 

afspærring, hvor man ikke 

lige kan se til højre og ven-

stre. Der er mange, der tager 

til biblioteket for at lave lek-

tier. Det må gerne være flek-

sibelt, så man også vil kunne 

sidde flere og arbejde sam-

men og sidde selv. Evt. 

nogle skabe, der kan aflåses. 

Steder at mødes med studie-

gruppe og lave lektier og så-

dan. Man skal kunne sidde 

med sin bærbare, og der skal 

være en læselampe. 

                  Beboer i interview 

 

 


