
Interview med Anna

Lokation: Algade, Roskilde

Dato: 30/09-2021

Varighed: 4:50 min

Lasse: Kan jeg få et navn og alder?

Anna: Anna Sonntag og jeg er 56

Lasse: Og gør du brug af folkeparken?

Anna: Ja

Lasse: Hvad bruger du den til?

Anna: Lufte Hund – 2 gange dagligt

Lasse: Har du en fornemmelse med hvem der bruger parken?

Anna: Torsdag – Fredag primært unge mennesker

Lasse: Og hvilken følelser har du omkring parken?

Anna: Jeg bor lige om parken og det er med blandet følelser vil jeg sige – det er ligesom der
sker et skift når klokken er 10 om aftenen, så bliver der lidt mere gang i.

Lasse: Ja, det kan man vel godt forstille sig.

Emily: Du siger at du lufter din hund morgen og aften – i vintermånederne, hvordan er det at
være der om natten når det er mørkt?

Anna: Det har jeg ingen problemer med – overhoved ikke.

Emily: Ok

Anna: Jeg føler mig utrygge ved det, tænker jeg på.

Emily: Det fordi vi var der op lidt tidligere og der kan man godt se at det bliver ret mørkt.

Anna: Ja, det generer mig ikke – jeg er gået 9 her 9 år nu så det generer mig ikke.



Emily: Ok

Lasse: Fantastisk – så er vi kommet lidt derned af. Tror du der er nogen tiltag – forbedringer der
kunne være i parken?

Anna: Lørdag morgenen er der rigtige meget affald og beboerne her i området, umiddelbart i
nærheden af folkeparken, genere det. Det er glasskår, affald fra de unge mennesker eller noget
andet i den forbindelse.

Lasse: Ja, fordi jeg lagde ikke så meget mærke til med affald-

Emily: Der er ikke særlige mange.

Anna: Lørdag morgen, har i været der nede?

Emily: Nej.

Anna: Der skal i prøve det.

Lasse: Ok.

Anna: Det er så primært studiestart, der i august måned og så også op til sommerferien der –
der er rigtige meget. De skal også vedbevares men de skal lige tage mere hensyn til de andre
brugere af parken.

Emily: Ja, selvfølgeligt.

Lasse: Bemærker du til noget kriminalitet i folkeparken?

Anna: Ja, det har jeg faktisk gjort.

Lasse: Sådan hvilken former?

Anna: Altså jamen noget alvor der er kommet i slåskamp for eksempel. Og jeg ved at en af mine
naboer har tilkaldt politiet en enkelt gang. Det går lidt heftigt for os i gang imellem. Vi har ikke
direkte udsyn til folkeparken – det har vores nabo. Jamen, nu lyder jeg som en gammel sur
kone, det er faktisk ret festligt derover når der gang i og sådan noget, men altså det er sådan at
det skifter karakter på tidspunkt – altså afhængige af hvor meget alkohol der kommer på os,
ikke.

Lasse: Det er også unge nemlig der ligger mærke til det. Føler du at vi som borgene kan gøre
noget aktivt for at løse problemet.

Emily: I forhold til det med for eksempel skralden du nævner før.

Anna: Jamen det er ved noget med at henstille til de unge mennesker – forældre og sådan
noget for at tage ansvar for at rydde op efter sig. Det sådan del af opdragelse tænker jeg.



Lasse: Føler du at kommunen er tilgængeligt for dig?

Anna: Ja.

Lasse: Vil du være tilbøjeligt for at brude reglerne, hvis du kunne ændre eller skabe en vigtig
ændring.

Anna: Nej, jeg er en meget lovlige borger.

Lasse: Stærkt – Ja det var så egentlig bare det så.

Anna: Jeg skal lige høre hvad formålet er.

Emily: Det er fordi vi prøver og – vi har taget folkeparken, som vi skal prøve at gøre fokus på et
problem der er i folkeparken og prøve at gøre folk mere opmærksom på hvad problemet er uden
nødvendigvis at sige til dem som hey, dette er problemet.

Anna: Ok.

Emily: Og så vil så høre folk der bruger dem, og borgere i nærheden som du ved, hvad de
syndes, er problemet. Og med hvidt forskellige aldersgrupper.

Anna: Men der er ligefrem lavet en borgerforening her i nærheden for beboere som bor i
nærheden. Netop til at komme til livs med de problemer der er i forbindelse med de der fest.

Lasse: Hvor siger du det er henne?

Anna: Oppe i det område der ved parken. Der er nogen op på louisevej der er meget aktivt der.
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