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1. Hvilken aldersgruppe skal boligerne henvende sig til? 
% of 

Respondents  
Number of 

Respondents  

50+ 
 

 
31.88% 44 

55+ 
 

 
27.54% 38 

60+ 
 

 
40.58% 56 

 
Number of respondents 138 

Number of respondents who skipped this question 45 
 

2. Hvor vigtigt er beliggenheden? 
% of 

Respondents  
Number of 

Respondents  

Skal ligge i København Kommune 
 

 
35.51% 49 

Skal ligge i Frederiksberg Kommune 
 

 
21.01% 29 

Skal ligge i Storkøbenhavn 
 

 
43.48% 60 

 
Number of respondents 138 

Number of respondents who skipped this question 45 
 



3. Hvor vigtig er prisen? (65 m2 anslås til 5.800 + forbrug) % of 
Respondents  

Number of 
Respondents  

Huslejen skal holdes på et så lavt 
niveau at der kan opnås maksimal 

boligsikring 
 

 
23.19% 32 

Det er vigtigt at huslejen ikke er 
højere, end at man har råd til at 

blive boende, hvis ens bofælle falder 
bort 

 

 
61.59% 85 

Prisen er ikke det vigtigste, 
beliggenhed og fællesområder er 

vigtigere. 
 

 
15.22% 21 

 
Number of respondents 138 

Number of respondents who skipped this question 45 
 

4. Hvor store skal lejlighederne være for at være attraktiv for dig? % of 
Respondents  

Number of 
Respondents  

65 m2 – 2 værelses 
 

 
35.51% 49 

85 m2 – 2-3 værelses 
 

 
57.25% 79 

105 m2 – 3-4 værelses 
 

 
7.25% 10 

 
Number of respondents 138 

Number of respondents who skipped this question 45 
 

5. Hvornår vil evt. indflytning være interessant for dig? % of 
Respondents  

Number of 
Respondents  

Indenfor 3 år 
 

 
20.29% 28 

Indenfor 6 år 
 

 
17.39% 24 

Ved ikke 
 

 
62.32% 86 

 
Number of respondents 138 

Number of respondents who skipped this question 45 
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6. Hvad er vigtigst for dig for at flytte ind i en 50+ LGBT-bolig? 

 
Ikke vigtigt Lidt vigtigt Afgørende 

Number of 
Respondents 

Det sociale fælleskabet med andre 
LGBT-personer 

3% (4) 51% (63) 45% (56) 123 

Trygheden ved at bo sammen med 
andre LGBT-personer 

9% (12) 36% (45) 53% (66) 123 

Boligen skal være forberedt til ændringer 
og være udformet, så den kan indrettes 

individuelt 
7% (9) 50% (62) 42% (52) 123 

Beliggenhed i forhold til offentlige 
transportmidler og butikker 

2% (3) 24% (30) 73% (90) 123 

 
Number of Respondents 123 

Number of respondents who skipped this question 60 
 

7. Hvad er det vigtigste for dig i forhold til fællesskabet? 

 
Ikke vigtigt Lidt vigtigt Afgørende 

Number of 
Respondents 

Mulighed for fælles madlavning og 
andre fælles aktiviteter 

17% (21) 57% (71) 25% (31) 123 

Mulighed for at kunne lukke sin dør, og 
vælge fællesskabet fra i perioder 

0% (0) 10% (13) 89% (110) 123 

At alle deltager i fælleskabet, men der 
tages hensyn til den enkeltes ressource 

22% (28) 42% (52) 34% (43) 123 

 
Number of Respondents 123 

Number of respondents who skipped this question 60 
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8. Hvilke fællesområder er vigtigst for dig? % of 
Respondents  

Number of 
Respondents  

Gårdhave/tagterrasse 
 

 
77.87% 95 

Gæste lejlighed/værelser 
 

 
13.11% 16 

Aktivitetsrum 
 

 
9.02% 11 

 
Number of respondents 122 

Number of respondents who skipped this question 61 
 



9. Skal der være plads til husdyr i boligerne? % of 
Respondents  

Number of 
Respondents  

Ja, mindre husdyr (hund, kat ect.) 
 

 
63.11% 77 

Det skal kun være tilladt at have 
nuværende husdyr med 

 

 
14.75% 18 

Nej, der skal ikke være husdyr tilladt 
 

 
22.13% 27 

 
Number of respondents 122 

Number of respondents who skipped this question 61 
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10. Hvad er din seksuelle observans? % of 
Respondents  

Number of 
Respondents  

Bøsse 
 

 
90.98% 111 

Lesbisk 
 

 
3.28% 4 

Transperson 
 

 
0.00% 0 

Biseksuel 
 

 
5.74% 7 

 
Number of respondents 122 

Number of respondents who skipped this question 61 
 

11. Hvad er din alder i dag? % of 
Respondents  

Number of 
Respondents  

Under 50 år 
 

 
40.16% 49 

50-60 år 
 

 
43.44% 53 

Over 60 år 
 

 
16.39% 20 

 
Number of respondents 122 

Number of respondents who skipped this question 61 
 

12. Hvad er din arbejdsmæssige stilling i dag? % of 
Respondents  

Number of 
Respondents  

I arbejde 
 

 
72.95% 89 

Arbejdsløs 
 

 
4.10% 5 

Efterlønner 
 

 
4.10% 5 

Pensionist 
 

 
18.85% 23 

 
Number of respondents 122 

Number of respondents who skipped this question 61 
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13. Er der andet du har lyst til at fortælle os, så kan du skrive det her: 

 

  
Number of Respondents 

 

18 

Number of respondents who skipped this question 165 
 

 

 
1 Det bør overvejes om man i højere grad skal satse på 

mainstreaming af LGBT ind i f.t. de eksisterende tilbud såvel som 
man bør overveje mainstreaming i f.t. fx etniske minoriteter fremfor 
at opbygge siloer af diverse befolkningsgrupper indenfor sektoren 
da det nok vil vær eumuligt at tilfredsstille alles ønsker på denne 
måde med mindre der vil være en væsentligt egen medfinansiering. 
:-) 

2 På nogle af spørgsmålene burde der være mulighed for flere 
"kryds" 

3 synes det var ret tyndt... 

4 Hvad med jylland også? 

5 For at det skal være meningsfuldt at etablere lejeboliger med den 
seksuellepreferance som en del af grundlaget, er det nødvendigt at 
medtænke det faktum, at en del af målgruppen for sådanne boliger 
vil være hiv-smittede førtidspensionister, hvorfor husleje og 
fællesfaciliter, som f.eks. gæsteværelser, bør prioriteres højere end 
luksuriøs indretning af de enkelte lejligheder. 

6 Rigtig godt initiativ. Håber meget at i har mulighed og evne til at 
opnå mindst lige så høj standard og gehør, som i eks.vis Sverige 
og andre lande med samme tiltag. Prøv en gang at tænke på, hvor 
mange bøsser og lesbiske, der altid snakker om i deres yngre 
dage, at de ville ønske der var et pensionat, "et slot" til dem, når 
alderen kommer til at tynge... Mange af os kommer til at være 
ensomme, uden børn eller familie, men med mangeårige 
venskaber der udgør rollen som familiemedlemmer. Tænker selv, 
at det må være rædselsfuldt at se frem til nødvendigheden af at 
skulle indordne mig under Hr. og Fru Hakkebøf, hvis jeg skulle få 
brug for en ældrebolig eller en plejehjemsplads. Tænk at leve et 
helt liv i nogenlunde frihed til egne ideer og tanker,; og så på sine 
ældre dage være nød til at trække sig ind i skabet for ikke at gøre 
andre beboere utilpasse, blot fordi jeg er "anderledes". Hvis det var 
muligt, lod jeg mig allerede opskrive til en LGBT-ældrebolig nu !! 



7 meget gerne boliger i jordplan så man som gangbesværet har en 
evt. udgang til have 

8 Jeg syens det var lidt ærgerligt at der ikke var mulighed for at 
proirtere svrende med 1, 2 og 3 i stedet for kun een svarmulighed i 
hver kategori. MEN frem for alt GODT INITIATIV 

9 På spørgsmålet om 2 el. 3 værelser burde man kunne have sværet 
både og. Glæder mig til at høre mere. Godt initiativ!! V. h. Søren 

10 Lejlighederne har stor rummelig syd og/eller vestvendt altan med 
fuldt solindfald. 

11 Jeg synes simpelthen det er fantastisk at i har overskuddet til at gå 
i gang med sådan et projekt. Min dybeste respekt Kærlige tanker 
Ulla Weishaupt 

12 Godt initiativ, selvom der er nogle år til det bliver relevant for mig 

13 Er jyderne så tvunget til KBH? eller kunne der etableres lignende i 
f.eks. Silkeborg? Har selv boet i "KOLLEKTIV Huset, Nørremarken 
, Vejle. Her er der 100 lejligheder m et lille the køkken, og en fælles 
restaurant som alle betaler til , også dem der ikke vil spise 
sammen. Det er en god og sikker måde at gøre det på - og 
beboerne er glade for fællesskabet (de aller fleste) Huset blev 
bygget sidst i 1950`erne. Jeg var meget glad for min tid der, men 
sagde op og tog på rejse i min båd, er nu på Mykonos i 
Grækenland, men kunne godt tænke mig at vende tilbage til 
"KOllektivhuset" ! 

14 Er lidt ked af at der udelukkes spørges om placering ag bolig i og 
omkring København. Der findes også bøsser, lesbiske og andre 
gode mennesker i resten af landet.... 

15 Det vil være rart med både gæsteværelser og gårdhave, samt altan 
lille have til boligerne 

16 Sindssygt god ide med en diskussion af dette emne - jeg vil meget 
gerne bo sammen med andre homoer når jeg blir gammel 

17 Jeg synes det er en fantastisk ide, held og lykke med det videre 
arbejde, jeg vil følge det nøje. Mvh Bendt Hald 

18 Min beskæftigelse - har I overvejet, at studerende kunne svare på 
spørgeskemaet? :) Jeg er selv studerende og langt fra de 50+ (dvs. 
jeg er 25 år), men synes da stadig det er relevant og interessant at 
forholde mig til de her spørgsmål. Jeg angav mig selv som 
værende i arbejde, selvom min hovedbeskæftigelse er studerende. 
I øvrigt - hvorfor tænkes der kun på København? Ift. spørgsmålet 
om hvor det skal ligge nævnes Københavns Kommune, 
Frederiksberg Kommune og StorKBH - jeg er slet ikke så kendt i 
KBH-området at jeg kan skelne Københavns Kommune eller 
Frederiksberg Kommune. Måske et kort til angivelse? 

 


