Erna
81 år
Bor i ældrebolig ved plejehjemmet Rosenlundcentret i Snejbjerg

Hvad synes du om at bo i Snejbjerg?
Jeg kan godt lide at bo i Snejbjerg. Det er en stille og rolig by. Det passer mig perfekt. Jeg er
først ﬂyttet til Snejbjerg, da jeg blev for gammel til at passe mit rækkehus i Herning. Nu bor
jeg ovre på Rosenlundcentret. Jeg kan også godt lide at der er mulighed for at handle i byen.
Det er dejligt at man ikke behøver at tage bussen ind til Herning, for at kunne få fat på det
mest nødvendige.

Hvad synes du om sammenholdet i byen?
Sammenholdet i byen er meget godt. Jeg kan især godt lide det gode sammenhold på
plejehjemmet. Jeg kan godt lide eftermiddagene, hvor der tit er aktiviteter. Det er rart med
forskellige aktiviteter, sådan man ikke bare sidder hele dagen. Jeg synes også, at der er god
stemning i byen, når man fx skal handle. Man bliver tit mødt af et smil og et hej, og det er
dejligt.

Vurderer du Herning som en storby eller provinsby? Hvorfor/Hvorfor ikke?
I mine øjne er Herning en storby. Det er ikke så tit jeg kommer der længere, men det er der
hvor alle de store butikker er. Jeg er ikke så meget til storby mere, nu hvor jeg er blevet
ældre. Det var jo også derfor, jeg ﬂyttede til Snejbjerg. Hvis jeg skal have nyt tøj eller andre
ting, som man ikke kan få i Snejbjerg, tager jeg til Herning. Så kan jeg godt lide at lave en tur
ud af det og måske tage nogle andre fra Rosenlund med.

Claus
39 år
Bor i Snejbjerg med sin kone og børn

Hvad synes du om at bo i Snejbjerg?
Snejbjerg er et dejligt sted at bo sammen med børn. Byen er meget børnevenlig, og der er
mange fritidsaktiviteter for børn. Der er også gode handlemuligheder, og mit favoritsted er
helt klart Rema. Personalet er ﬂink og smilende og er altid klar til at hjælpe en. Derudover
møder man ofte nogle man kender, og så kan man tage en lille sludder.

Hvad synes du om sammenholdet i byen?
Jeg synes sammenholdet i byen er helt ﬁnt. Til forskellige arrangementer, som byfest og
juletræstænding, er der stor opbakning, og det synes jeg er fedt! Naboskabet i Snejbjerg er
super godt. Min kone og jeg sætter stor pris på, at vores naboer altid er klar til at hjælpe.

Vurderer du Herning som en storby eller provinsby? Hvorfor/Hvorfor ikke?
For mig er Herning en provinsby i forhold til andre byer i Danmark. Jeg synes Herning er en
dejlig by, hvor man kan tage ind at hygge sig en lørdag eftermiddag. Herningcentret er især
et hit, da de tit har arrangementer for børn. Det er rart, at der ikke er så langt til Herning.
Hvis vi skal til en storby, tager vi til Aarhus og shopper fx en lørdag.

Del dette:
Klik for at dele på Twitter(Åbner i et nyt vindue)

Click to share on Facebook(Åbner i et nyt vindue)
Klik for at dele på Google+(Åbner i et nyt vindue)

