Bæredygtighed i Kolonihaveforbundet
Vi ønsker, at Kolonihaveforbundet skal bidrage til et grønnere Danmark.
For at arbejde os hen imod det vil vi gerne vide, hvilke praksisser du har i din have, og hvad du
drømmer om at kunne gøre i fremtiden. Derfor har vi lavet dette, korte spørgeskema, som vi håber, du
vil svare på.
Skemaet tager 5 min. at besvare.
Din besvarelse er anonym og bliver ikke sporet tilbage til dig.
Tak for, at du hjælper os til at blive grønnere
De bedste hilsner
Miljøudvalget i Kolonihaveforbundet

Del 1: Handler om din have
Spørgsmål 1: Er din have en:
☐ Nyttehave
☐ Daghave (overnatning ikke tilladt)
☐ Overnatningshave

Spørgsmål 2: Sorterer du affald i din kolonihave?
☐ Ja, 2-4 forskellige slags (fx papir/pap, glas, farligt affald)

☐ Ja, 5-7 forskellige slags (fx papir/pap, glas, farligt affald, metal, plast, madaffald, haveaffald)
☐ Nej, men jeg ville gerne (fx hvis der var affaldsbeholdere og plads til det)

☐ Nej
☐ Andet (uddyb venligst):

Spørgsmål 3: Har du gjort følgende for at mindske spild og forbrug i dit kolonihavehus?
Sæt evt. flere krydser
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Skiftet primær varmekilde (fx fra brændeovn eller olieovn til el-varme eller varmepumpe)
Isoleret kolonihavehuset og/eller udskiftet vinduer
Anskaffet et solvarmeanlæg
Opsamlet og brugt regnvand
Bygget/renoveret/møbleret med genbrugsmaterialer
Intet af ovenstående
Andet (uddyb venligst):
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Hvis du har svaret ”intet af ovenstående” i spørgsmål 3, bedes du besvare spørgsmål 4 herunder. Hvis
du har sat kryds i de andre svarmuligheder, bedes du springe til spørgsmål 5.
Spørgsmål 4: Hvad er årsagen til, at du ikke har skiftet brændeovn, isoleret kolonihave,
opsamlet regnvand m.v.?
Sæt evt. flere krydser
☐ Det er ikke relevant (jeg har ikke et hus på grunden/der har ikke været behov for isolering
eller varme)
☐ Jeg har ikke tænkt på, at det var en mulighed

☐ Jeg har ikke haft råd

☐ Jeg har ikke haft tid

☐ Jeg mangler den nødvendige viden om, hvad man må og hvordan man gør

☐ Jeg har prioriteret andre ting (tid til at slappe af, at passe haven etc.)

☐ Andet (beskriv gerne hvad):

Spørgsmål 5: Har du indrettet dele af din have med fokus på biodiversitet (fx undgået
sprøjtegifte, ladet blade og grene ligge, plantet forskellige, vilde planter m.v.)?
Sæt evt. flere krydser
☐ Ja, i en meget stor del af haven (60 % eller derover)

☐ Ja, i dele af haven (20 – 60 %)

☐ Ja, men kun i et mindre område (under 20 %)

☐ Nej, men jeg tænker på at gøre det

☐ Nej

Spørgsmål 6: Har du indrettet dele af din have som køkkenhave med bær, grøntsager
og/eller krydderier?
☐ Ja, en meget stor del af haven (60 % eller derover)

☐ Ja, dele af haven (20 – 60 %)

☐ Ja, men kun et mindre område (under 20 %)

☐ Nej, men jeg tænker på at gøre det
☐ Nej

Fortsættes på næste side
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Del 2: Handler om din haveforening
Spørgsmål 7: Hvor vigtigt er det for dig, at din haveforening, din kreds og/eller
Kolonihaveforbundet gør følgende for at bidrage til grønnere og mere bæredygtige haver?
Ikke vigtigt

Lidt vigtigt

Meget vigtigt

Samarbejder med lokalsamfundet (fx
skoler, institutioner, NGO’er osv.)
Skaber grønnere fællesområder med fokus
på biodiversitet, træer og buske
Deler viden om og hjælper til at skabe
bæredygtige haver
Opretter delefællesskaber (fx deling af
værktøj og haveredskaber)
Laver et genbrugsområde (fx med møbler,
byggematerialer m.v.)

Spørgsmål 8: Har du andre forslag til, hvordan din haveforening, din kreds eller
Kolonihaveforbundet kan bidrage til at skabe grønnere og mere bæredygtige kolonihaver?
Uddyb gerne her, hvis du har:

Del 3: Handler om dig
Spørgsmål 9: Hvor i landet ligger din kolonihave?
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Odense
Fyn (ikke Odense)
Hovedstaden
Sjælland (ikke hovedstaden)
Århus
Midtjylland (ikke Århus)
Nordjylland
Sønderjylland

Spørgsmål 10: Hvad er din alder?
☐
☐
☐
☐
☐

Under 30 år
30 – 49 år
50 – 69 år
Over 69 år
Ønsker ikke at oplyse
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Spørgsmål 11: Hvad er dit køn?
☐
☐
☐
☐

Kvinde
Mand
Anden kønsidentitet
Ønsker ikke at oplyse

Spørgsmål 12: Må vi interviewe dig?
Vi supplerer dette spørgeskema med interviews, som også bliver brugt som data til vores videre
arbejde med at gøre Kolonihaveforbundet grønnere.
Interviewene går i dybden med, hvilke overvejelser og praksisser der er forbundet med dit arbejde i
haven. Det er en mulighed for at uddybe nogle af de svar, du har givet her.
Hvis vi må kontakte dig for at arrangere et telefoninterview på 45 min., kan du skrive dit navn og
telefonnummer herunder.
Navn:
Telefonnummer:
Selvom du vælger at give os dine kontaktoplysninger, vil din besvarelse af skemaet fortsat være
anonym.
OBS. Det er ikke givet, at vi kontakter dig. Når denne undersøgelse er afsluttet, udvælger vi deltagere
til interviewrunden. Hvis du bliver udvalgt til at deltage, deler vi dine kontaktoplysninger med Hansen
& Ersbøll Agenda, som er det konsulentfirma, der hjælper os med arbejdet for at skabe en grønnere
profil. Det er dem, der foretager interviewene. Vi anvender kun dine oplysninger til det formål og de
slettes, når hele undersøgelsen er afsluttet eller senest tre måneder efter, du har givet os dem.

Du er ved vejs ende
TAK for, at du hjælper os med at blive grønnere
Dit svar har stor betydning for vores arbejde.
De bedste hilsner
Miljøudvalget i Kolonihaveforbundet
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