
Græsslåning af fællesarealer:

(langs Odinsvej og Thorsvej, v. vendepladser, hjørnegrunde, ud for grunden, mellem grunde m.v.)

01. Har du/I græsareal ud for eller op til din/jeres grund?

JA, fortov

JA, trekant 

JA, fællesareal (sti til sø, fortov på Thorsvej, grønt bælte v. Odinsvej)

Nej

02. Deltager du/I i græsslåningen af fællesarealer?

Ja, ud for egen grund

Ja, på fællesarealer

Nej

03. Ønsker du/I at grundejerforeningen skal stå for græsslåningen af de større fællesarealer?

(fortovet langs Thorsvej, fortov og græsbælte langs Odinsvej og firkanter ved stier til søområdet)

Ja (også selvom det betyder kontingentstigning på ca. 200,- kr. årligt)

Nej

Kommentarfelt



Snerydning af veje:

(du/I har rydningspligten af halvdelen af vejen ud for hele din/jeres grund)

04. Hvor meget rydder du/I?

Jeg/vi rydder vejen, ud for egen grund, hver gang der falder sne.

Jeg/vi rydder vejen, ud for egen grund, når det bliver ufremkommeligt

Jeg/vi rydder ikke vejen

05. Hvad synes du/I om hyppigheden af foreningens snerydning?

Jeg/vi så gerne en bedre og hyppigere snerydning

Jeg/vi synes den snerydning, der har været de sidste par år, har været tilstrækkelig

Jeg/vi synes der ryddes for ofte

Jeg/vi synes slet ikke grundejerforeningen skal rydde sne

06. Jeg/vi er villig til at betale mere i årligt kontingent, for bedre/daglig snerydning af vejene?

Ja, max. 200,- kr/årligt.

Ja, max. 300,- kr/årligt.

Ja, max. 500,- kr/årligt.

Ja (faktisk udgift delt imellem alle, ved næste opkrævning)

Nej

Kommentarfelt



Hjemmeside:

07. Hvor ofte er du/I inde på www.valhal-gf.dk?

Ugentligt

Et par gange hver måned

Under 6 gange om året

Bruger ikke hjemmesiden (udfyld venligst hvorfor)

Kommentarfelt

SMS service: (Vores egen SMS service, hvor du hurtigt kan få besked)

08. Er du/I tilmeldt

Ja

Nej (udfyld hvorfor) (gå derefter videre til spørgsmål 11)



09. Antallet af beskeder?

Passende

For mange

For få (beskriv hvad du mangler på sms)

10. Skal vi fortsætte med at udsende SMS'er?

Ja tak

Nej tak

Kommentarfelt

Fjernvarme:

(Der er planer om, at fjernvarmen skal til vores område. Vi vil undersøge, hvor mange der

kunne være interesseret i, at få det lagt ind til huset, da det vil betyde opgravning af vejene)

11. Hvordan er dit/jeres hus opvarmet? (Hvad står der på BBR)

El-varme

Naturgas

Olie

Jordvarme

Andet Hvilket:



12. Har du/I vandbårent anlæg (radiator/gulvvarmeslanger)?

Ja

Nej

13. Kunne du/I være fristet til at skifte til fjernvarme?

(udgift på ca. 35.000,- kr., som er tjent hjem på varmebesparelse på ca. 4-5 år ved NATURGAS)

(udgift på ca. 37.000,- kr., som er tjent hjem på varmebesparelse på ca. 3-4 år ved OLIEFYR)

(udgift på ca. 80.000,- kr., ved ELVARME tjent hjem på 7-8 år)

Ja

Nej

Kommentarfelt



Fælles aktiviteter:

(Hvad er stemningen i foreningen)

14. Hvis datoen passer ind i kalenderen, deltager du/I så i generalforsamlingerne?

Ja

Nej

uddyb gerne

15. Hvis datoen passer ind i kalenderen, deltager du/I så i grundlovsturen (cykel/grill)?

Ja

Nej

uddyb gerne

16. Hvis datoen passer ind i kalenderen, deltager du/I så i sommerfesten?

Ja

Nej

uddyb gerne

17. Hvornår skal sommerfesten ligge, for at det passer dig/jer bedst?

Deltager ikke, uanset hvornår den ligger.

Sidste weekend i skolernes sommerferie (som i starten)

Første weekend efter skolen er startet (en uge senere, som planlagt i 2014)



Andet?

18. Hvis datoen passer ind i kalenderen, deltager du/I så i nytårskuren?

Ja

Nej

uddyb gerne

19. Ville du ønske, der var flere fælles aktiviteter?

Ja

Nej

(Hvis JA, uddyb gerne hvilke:)

20. Er du/I oprettet på nabohjælp.dk?

Ja

Nej (gå videre til spørgsmål 22)

21. Bruger du/I aktivt nabohjælp.dk når I er på ferie?

Ja

Nej

22. Går du/I runder, når der kommer besked om, at en nabo er på ferie?

Ja



Nej

23. Ved du, hvor foreningens hjertestarter er placeret?

Ja

Nej (Den er placeret på BALDERSVEJ 3, mere info på hjemmesiden)

24. Har du koden til skabet i hovedet?

Ja

Nej (den er: 4760)

25. Synes du foreningen skal stå for et årligt "kursus" i brug af hjertestarter?

Ja

Nej

Kommentarfelt til nabohjælp og hjertestarter



26. Kunne du/I være interesseret i en oversigt på hjemmesiden over ting der sker i Vordingborg?

Ja

Nej

27. Ville du/I selv komme med forslag til en side på Valhal, med: "Det sker i Vordingborg"?

Ja

Nej

28. Kunne du/I være interesseret i en oversigt på hjemmesiden

over, hvilke virksomheder dine naboer ejer/arbejder hos? (så vi kunne handle mere lokalt)

Ja

Nej

29. Ville du/I ønske at henvise til din egen virksomhed/arbejdsplads på hjemmesiden?

Ja

Nej



Kommentarfelt til "Det sker i Vordingborg og virksomhedsoversigt"

Yderligere kommentarer til bestyrelsen/foreningen:



Et sidste spørgsmål

30.    På hvilken vej bor du/I?

Thorsvej

Lokesvej

Nornevænget

Baldersvej

Odinsvej

Ydunsvej

Freiasvej

1000 tak for deltagelsen


