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Iserit A/S Lejertilfredshed 2
�468 besvarelser

�April-maj 2017

�Besvarelser indsamlet via telefon og 

online spørgeskema



1: Ønsker du spørgsmålene stillet på dansk eller grønlandsk? / Kalaallisut
qallunaatulluunniit apersorneqarusuppit?



2: Geografi (by/bygd) / Sumi najugaqarneq (illoqarfik)



3: Længde på lejemål / Qanoq sivisutigisumik attartortuuneq



4: Alder / Ukiut



5: Erhverv / Inuussutissarsiutigisaq



6: Hvordan har du fået tildelt din bolig? / Inigisat qanoq pissarsiarinikuuviuk?



7: Har du været med i Iserit A/S´ lejertilfredshedsundersøgelser før? / Iserit A/S-
ip attartortunik misissuineranut siusinnerusukkut ilaanikuuviit?



8: Har du set resultatet af Iserit A/S´ første tilfredshedsundersøgelse på
www.iserit.gl? / Iserit A/S-ip attartortunik misissuinerata siulliup www.iserit.gl –
imi ingerlanneqar-tup inernera takunikuuviuk?



9: Hvor tilfreds er du overordnet med din bolig (kvalitet, beliggenhed, størrelse
m.v.)? / Inigisat ataatsimut eqqarsaatigalugu qanoq naammagisimaartigaajuk
(pitsaassuseq, inissisimaffia, angissusia il.il.)



10: Hvor tilfreds er du med Iserit A/S’ ejendomsservice i dit boligområde
(rengøring af fælles arealer, snerydning, affaldshåndtering, grusning mv.? / Illit
najugaqarfigisanni Iserit A/S´ip inissianik nakkutilliinera qanoq
naammagisimaartigaajuk (ataatsimoorussanik eqqiaaneq, aputaajaaneq, 
eqqagassalerineq, siorarterisarneq il.il.)?



11: Oplever du, at der afsættes tilstrækkeligt med penge til vedligeholdelse af
din bolig? / Inigisavit aserfallatsaalineranut naam-mattumik
aningaasaliisoqartartoq misigini-kuuviuuk?



12: Hvor tilfreds er du med den husleje (inkl. forbrug) som du betaler for din 
nuværende bolig? / Maannakkut inigisannut ineqarnermut akiliutigisartakkat
qanoq naammagisimaartigaajuk (atuineq ilanngullugu)?



13: Hvis du kunne få en større og/eller bedre bolig, hvor meget mere ville du så
være villig til at betale i husleje? / Inissiamik anginerusumik imalt. pitsaa-
nerusumik pissarsisinnaaguit qanoq annertu-nerutigisumik attartornermut
akiliuteqarne-rorusussinnaavit?



14: Hvis du ikke allerede bor i Nuuk, men kunne få adgang til en bolig Nuuk, 
ville du så flytte? / Nuummi najugaqanngikkuit kisianniliNuummi
initaarsinnaallutit taava Nuummut nuussagaluarpit?



15: Er du interesseret i at overtage din lejebolig som ejerbolig? Inigisat
attartukkat pigilernissaa soqu-tigisinnaaviuk?



16: Bor du stadig i din nuværende by/bygd om 3 år? / Ukiut 3 
qaangiuppata maanna illoqarfin-ni/nunaqarfinni suli najugaqassangavit?



17: Hvad er vigtigt for dit valg af boligområde? / Inissap sumiinneranik
toqqaaninni suut pingaartissavigit?



18: Har du adgang til internet? / Internet-imut attavilersinnaavit?



19: Hvor ofte besøger du iserit.gl? / Qanoq akulikitsigisumik iserit.gl 
alakkartarpiuk?



20: Hvordan foretrækker du at være i kontakt med Iserit A/S? / Iserit A/S’imut
attaveqariaaseq sorleq iluarinerussaviuk?

1. Telefon

2. E-mail

3. Personlig henvendelse

4. Via internettet

5. NemPost

6. Brev

7. Sociale medier



Q21: Hvor nemt oplever du det er at komme i kontakt med Iserit A/S? / 
Iserit A/S attavigigaangakku qanoq ajornanngitsiginersoq misigisarpiuk?
Besvaret: 388    Sprunget over: 80



22: Hvordan holder du dig orienteret om nyheder, tilbud, begivenheder m.m.? 
/ Nutaarsiassanik, neqeroorutinik, pisima-sunik allanillu qanoq malinnaavit?

1. KNR TV

2. Facebook

3. KNR Radio

4. Sermitsiaq.ag

5. knr.gl

6. Internet aviser

7. Den lokale ugeavis

8. Lokal TV

9. Sermitsiaq avis

10. AG avis

11. Tilbudsaviser

12. Dansk radio/TV

13. Lokal radio

14. danske aviser

15. Youtube

16. Instagram

17. Snapchat

18. Twitter



Powered by

Iserit A/S Lejertilfredshed 2
�468 besvarelser

�April-maj 2017

�Besvarelser indsamlet via telefon og 

online spørgeskema



1: Ønsker du spørgsmålene stillet på dansk eller grønlandsk? / Kalaallisut
qallunaatulluunniit apersorneqarusuppit?



2: Geografi (by/bygd) / Sumi najugaqarneq (illoqarfik)



3: Længde på lejemål / Qanoq sivisutigisumik attartortuuneq



4: Alder / Ukiut



5: Erhverv / Inuussutissarsiutigisaq



6: Hvordan har du fået tildelt din bolig? / Inigisat qanoq pissarsiarinikuuviuk?



7: Har du været med i Iserit A/S´ lejertilfredshedsundersøgelser før? / Iserit A/S-
ip attartortunik misissuineranut siusinnerusukkut ilaanikuuviit?



8: Har du set resultatet af Iserit A/S´ første tilfredshedsundersøgelse på
www.iserit.gl? / Iserit A/S-ip attartortunik misissuinerata siulliup www.iserit.gl –
imi ingerlanneqar-tup inernera takunikuuviuk?



9: Hvor tilfreds er du overordnet med din bolig (kvalitet, beliggenhed, størrelse
m.v.)? / Inigisat ataatsimut eqqarsaatigalugu qanoq naammagisimaartigaajuk
(pitsaassuseq, inissisimaffia, angissusia il.il.)



10: Hvor tilfreds er du med Iserit A/S’ ejendomsservice i dit boligområde
(rengøring af fælles arealer, snerydning, affaldshåndtering, grusning mv.? / Illit
najugaqarfigisanni Iserit A/S´ip inissianik nakkutilliinera qanoq
naammagisimaartigaajuk (ataatsimoorussanik eqqiaaneq, aputaajaaneq, 
eqqagassalerineq, siorarterisarneq il.il.)?



11: Oplever du, at der afsættes tilstrækkeligt med penge til vedligeholdelse af
din bolig? / Inigisavit aserfallatsaalineranut naam-mattumik
aningaasaliisoqartartoq misigini-kuuviuuk?



12: Hvor tilfreds er du med den husleje (inkl. forbrug) som du betaler for din 
nuværende bolig? / Maannakkut inigisannut ineqarnermut akiliutigisartakkat
qanoq naammagisimaartigaajuk (atuineq ilanngullugu)?



13: Hvis du kunne få en større og/eller bedre bolig, hvor meget mere ville du så
være villig til at betale i husleje? / Inissiamik anginerusumik imalt. pitsaa-
nerusumik pissarsisinnaaguit qanoq annertu-nerutigisumik attartornermut
akiliuteqarne-rorusussinnaavit?



14: Hvis du ikke allerede bor i Nuuk, men kunne få adgang til en bolig Nuuk, 
ville du så flytte? / Nuummi najugaqanngikkuit kisianniliNuummi
initaarsinnaallutit taava Nuummut nuussagaluarpit?



15: Er du interesseret i at overtage din lejebolig som ejerbolig? Inigisat
attartukkat pigilernissaa soqu-tigisinnaaviuk?



16: Bor du stadig i din nuværende by/bygd om 3 år? / Ukiut 3 
qaangiuppata maanna illoqarfin-ni/nunaqarfinni suli najugaqassangavit?



17: Hvad er vigtigt for dit valg af boligområde? / Inissap sumiinneranik
toqqaaninni suut pingaartissavigit?



18: Har du adgang til internet? / Internet-imut attavilersinnaavit?



19: Hvor ofte besøger du iserit.gl? / Qanoq akulikitsigisumik iserit.gl 
alakkartarpiuk?



20: Hvordan foretrækker du at være i kontakt med Iserit A/S? / Iserit A/S’imut
attaveqariaaseq sorleq iluarinerussaviuk?

1. Telefon

2. E-mail

3. Personlig henvendelse

4. Via internettet

5. NemPost

6. Brev

7. Sociale medier



Q21: Hvor nemt oplever du det er at komme i kontakt med Iserit A/S? / 
Iserit A/S attavigigaangakku qanoq ajornanngitsiginersoq misigisarpiuk?
Besvaret: 388    Sprunget over: 80



22: Hvordan holder du dig orienteret om nyheder, tilbud, begivenheder m.m.? 
/ Nutaarsiassanik, neqeroorutinik, pisima-sunik allanillu qanoq malinnaavit?

1. KNR TV

2. Facebook

3. KNR Radio

4. Sermitsiaq.ag

5. knr.gl

6. Internet aviser

7. Den lokale ugeavis

8. Lokal TV

9. Sermitsiaq avis

10. AG avis

11. Tilbudsaviser

12. Dansk radio/TV

13. Lokal radio

14. danske aviser

15. Youtube

16. Instagram

17. Snapchat

18. Twitter



Powered by

Iserit A/S Lejertilfredshed 2
�468 besvarelser

�April-maj 2017

�Besvarelser indsamlet via telefon og 

online spørgeskema



1: Ønsker du spørgsmålene stillet på dansk eller grønlandsk? / Kalaallisut
qallunaatulluunniit apersorneqarusuppit?



2: Geografi (by/bygd) / Sumi najugaqarneq (illoqarfik)



3: Længde på lejemål / Qanoq sivisutigisumik attartortuuneq



4: Alder / Ukiut



5: Erhverv / Inuussutissarsiutigisaq



6: Hvordan har du fået tildelt din bolig? / Inigisat qanoq pissarsiarinikuuviuk?



7: Har du været med i Iserit A/S´ lejertilfredshedsundersøgelser før? / Iserit A/S-
ip attartortunik misissuineranut siusinnerusukkut ilaanikuuviit?



8: Har du set resultatet af Iserit A/S´ første tilfredshedsundersøgelse på
www.iserit.gl? / Iserit A/S-ip attartortunik misissuinerata siulliup www.iserit.gl –
imi ingerlanneqar-tup inernera takunikuuviuk?



9: Hvor tilfreds er du overordnet med din bolig (kvalitet, beliggenhed, størrelse
m.v.)? / Inigisat ataatsimut eqqarsaatigalugu qanoq naammagisimaartigaajuk
(pitsaassuseq, inissisimaffia, angissusia il.il.)



10: Hvor tilfreds er du med Iserit A/S’ ejendomsservice i dit boligområde
(rengøring af fælles arealer, snerydning, affaldshåndtering, grusning mv.? / Illit
najugaqarfigisanni Iserit A/S´ip inissianik nakkutilliinera qanoq
naammagisimaartigaajuk (ataatsimoorussanik eqqiaaneq, aputaajaaneq, 
eqqagassalerineq, siorarterisarneq il.il.)?



11: Oplever du, at der afsættes tilstrækkeligt med penge til vedligeholdelse af
din bolig? / Inigisavit aserfallatsaalineranut naam-mattumik
aningaasaliisoqartartoq misigini-kuuviuuk?



12: Hvor tilfreds er du med den husleje (inkl. forbrug) som du betaler for din 
nuværende bolig? / Maannakkut inigisannut ineqarnermut akiliutigisartakkat
qanoq naammagisimaartigaajuk (atuineq ilanngullugu)?



13: Hvis du kunne få en større og/eller bedre bolig, hvor meget mere ville du så
være villig til at betale i husleje? / Inissiamik anginerusumik imalt. pitsaa-
nerusumik pissarsisinnaaguit qanoq annertu-nerutigisumik attartornermut
akiliuteqarne-rorusussinnaavit?



14: Hvis du ikke allerede bor i Nuuk, men kunne få adgang til en bolig Nuuk, 
ville du så flytte? / Nuummi najugaqanngikkuit kisianniliNuummi
initaarsinnaallutit taava Nuummut nuussagaluarpit?



15: Er du interesseret i at overtage din lejebolig som ejerbolig? Inigisat
attartukkat pigilernissaa soqu-tigisinnaaviuk?



16: Bor du stadig i din nuværende by/bygd om 3 år? / Ukiut 3 
qaangiuppata maanna illoqarfin-ni/nunaqarfinni suli najugaqassangavit?



17: Hvad er vigtigt for dit valg af boligområde? / Inissap sumiinneranik
toqqaaninni suut pingaartissavigit?



18: Har du adgang til internet? / Internet-imut attavilersinnaavit?



19: Hvor ofte besøger du iserit.gl? / Qanoq akulikitsigisumik iserit.gl 
alakkartarpiuk?



20: Hvordan foretrækker du at være i kontakt med Iserit A/S? / Iserit A/S’imut
attaveqariaaseq sorleq iluarinerussaviuk?

1. Telefon

2. E-mail

3. Personlig henvendelse

4. Via internettet

5. NemPost

6. Brev

7. Sociale medier



Q21: Hvor nemt oplever du det er at komme i kontakt med Iserit A/S? / 
Iserit A/S attavigigaangakku qanoq ajornanngitsiginersoq misigisarpiuk?
Besvaret: 388    Sprunget over: 80



22: Hvordan holder du dig orienteret om nyheder, tilbud, begivenheder m.m.? 
/ Nutaarsiassanik, neqeroorutinik, pisima-sunik allanillu qanoq malinnaavit?

1. KNR TV

2. Facebook

3. KNR Radio

4. Sermitsiaq.ag

5. knr.gl

6. Internet aviser

7. Den lokale ugeavis

8. Lokal TV

9. Sermitsiaq avis

10. AG avis

11. Tilbudsaviser

12. Dansk radio/TV

13. Lokal radio

14. danske aviser

15. Youtube

16. Instagram

17. Snapchat

18. Twitter


