
Kære lokale netværk, lokalråd og udviklingsråd 
  

Vil I hjælpe os med at blive klogere på, hvordan folk ser på deres lokalområde i Vejle Kommune? 

  

Send linket videre eller læg det ud på facebook med en opfordring til at deltage. Linket til spørgeskemaet er 

her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=7FA5SGX71115 

  

Som I måske  ved, arbejder Vejle Kommune med det globale bynetværk ”  Resilient Cities” om at udvikle 

Vejle-området til at blive en mere modstandsdygtig by, der bedre kan håndtere udfordringer som 

oversvømmelser, trængsel, sociale spændinger og så videre. I  forbindelse med dette arbejde er der lavet 

en spørgeskema-undersøgelse, der skal måle styrken af lokalsamfundene i Vejle by (det er i princippet kun 

byen, der er med i det globale resiliens-netværk, men det er vi ligeglade med. Vi vil gerne høre fra alle). 

  

Vi vil derfor høre, om I vil hjælpe med at formidle linket til undersøgelsen – fx via facebook-sider. 

  

Spørgeskemaet spørger til emner som: 

-          Vil du anbefale andre at flytte til netop dit lokalområde? 

-          Kender du dine naboer – og vil I hjælpe hinanden? 

-          Hvilke udfordringer er de vigtigste at få løst for Vejle området? 

  

Den viden, vi får fra spørgeskemaet skal bruges i en række sammenhænge, herunder altså arbejdet med 

resiliens og modstandsdygtighed. Men svarene vil også blive brugt i forbindelse med bosætningsanalyse, 

integrationsarbejde og så videre. Og så giver det selvfølgelig også værdifuldt input til arbejdet med 

lokalrådene. 

  

Vi tror også, at I vil kunne bruge den viden, som vi får fra spørgeskemaet. Vi vil derfor selvfølgelig give jer en 

rapport med det samlede svar samt evt. en datarapport alene for jeres lokalområde. Den enkelte deltager 

er naturligvis anonym. 

  

Linket til spørgeskemaet er her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=7FA5SGX71115 

  

Spørgsmål om spørgeskemaet kan rettes til 

  

Johannes Engers Gregersen, Vejle Kommune 

Skolegade 1, 7100 Vejle Kommune 

Mail: joegr@vejle.dk \ Telefon: 76811728 
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