Brugerundersøgelse vedrørende renoveringen af Taastrup Hovedgade
Taastrup Hovedgade har gennemgået en større ombygning. Vi vil derfor gerne høre, hvad du
synes om ændringerne af Taastrup Hovedgade. Du deltager samtidig i lodtrækningen om 5 x
3 flasker vin. Lodtrækningen foretages 10. juni 2008.
De første spørgsmål handler om din overordnede holdning til ændringerne.
Hvor tilfreds er du …
Meget
tilfreds

Tilfreds

Hverken tilfreds eller
utilfreds

Utilfreds

Meget
utilfreds

Ved
ikke

… alt i alt med renoveringen af
Taastrup Hovedgade?
… med renoveringens påvirkning
af udseendet af Taastrup Hovedgade?
… med renoveringens påvirkning
af færdslen og fremkommeligheden?
… renoveringens påvirkning af
trafiksikkerheden?
Parkering
Parkeringsbåsene i midten af Taastrup Hovedgade er placeret parvis mellem træerne. Parkeringsbåsene er markeret med pullerter og en ramme af lyse granitsten. Det er meningen, at
der er en parkeringsbås til hver færdselsretning.
Hvad synes du …
Meget
godt

Godt

Hverken
godt eller
dårligt

Dårligt

Meget
dårligt

Ved
ikke

Godt

Hverken
godt eller
dårligt

Dårligt

Meget
dårligt

Ved
ikke

… om brugervenligheden af parkeringsbåsene?
… om udseendet af parkeringsbåsene?
… samlet set om parkeringsløsningen?
Cykelstier, cykelstativer og renholdelse
Hvad synes du..
Meget
godt
… om cykelbanernes bredde?
… om cykelbanernes belægning
(brosten)?
… om trygheden ved færdsel på
cykelbanerne?
… om den samlede brugervenlighed af cykelbanerne?
… om det samlede udseendet af
cykelbanerne?
… samlet set om cykelbanerne?
… om antallet af cykelstativer?
… om renholdelsen af hovedgaden?

Hvad synes du, er det væsentligte problem i forhold til renholdelse af Taastrup Hovdegade? (sæt ét kryds)
Der er ingen problemer med renholdelsen
Cigaretskod
Tyggegummi
Glasskår
Papir- og plastaffald
”Hunde-efterladenskaber”
Andet

□
□
□
□
□
□
□

Hvis andet, hvad?

Prioritering
Hvis cykelbanerne eller parkeringsbåsene skal laves om, så de bliver mere brugervenlige, kan
det til gengæld forringe udseendet af hovedgaden. Hvordan prioriterer du udseendet overfor
ændringer til en mere brugervenlig løsning?
Synes du forbedret brugervenlighed eller udseendet er vigtigst…
Forbedret

Forbedret

Brugerven-

Udssendet er

Udseendet er

Ved

brugerven-

brugerven-

ligheden og

lidt vigtigere

vigtigst

ikke

lighed er vig-

lighed er lidt

udseendet er

end forbed-

tigst

vigtigere end

lige vigtige

ret bruger-

udseendet

venlighed

… generelt i forhold
til hovedgaden?
… i forhold til parkeringsbåsene?
… i forhold til cykelbanerne?

Hvis du kunne vælge én ting, der skulle ændres ved Taastrup Hovedgade, hvad skulle det så være (sæt ét kryds):
Fjernelse af pullerterne ved parkingspladserne
Asfalt på cykelbanerne i stedet for brosten
Bedre renholdelse
Flere cykelstativer
Overgange, der er bedre for gangbesværede
Forbedringen af belægningens kvalitet
Andet

□
□
□
□
□
□
□

Hvis andet, hvad?

Angiv dit navn og telefonnummer, så vil du blive kontaktet, hvis du vinder lodtrækningen.

Har du øvrige kommentarer, idéer og forslag til renoveringen af Taastrup Hovedgade?
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