
 

 

Undersøgelse for andelshavere i Kerteminde sommerby : Hvor grønne er vi parate til at blive?  

 

211 har deltaget og svaret på spørgsmålene:  

Resultat af svarerne: 

 

SPØRGSMÅL 1:  I hvor høj grad er du parat til at din faskine fungerer og har passende størrelse: 

 

42,11 % har svaret : at det gør jeg allerede/har allerede sikret mig. 

Af kommentarerne til spg. 1  er der flere, der opfordrer til at alle får etableret en faskine, får vurderet om 
den evt. eksisterende er stor nok. Endvidere er der flere, der ønsker at kommunen/bestyrelsen tjekker om 
der er nogen, der lader deres overfladevand fra tagrender løbe ud i den offentlige kloak – og at 
andelshavere, hvis overfladevand løber ud i den offentlige kloak, pålægges at få etableret en faskine, der 
kan opsuge overfladevandet. . Endelig bliver det også gjort opmærksom på, at der tages hensyn til de 
steder i Sommerbyen, hvor grundvandet ligger højt og skaber udfordringer for faskiner. 

 

SPØRGSMÅL 2: I hvor høj grad er du parat til at lade en lille del af din have gå til biodiversitet: 

27,01% svarer: det gør jeg allerede/jeg har sikret mig 

I kommentarerne til spørgsmål foreslås følgende: etablering af regnbede på tværs af grundene -  ideer til 
beplantning som ”suger” meget vand og egner sig til den type jord som er i området – flere vildtvoksende 
områder: feks. Flere vilde blomster langs vejene, hvor der i forvejen er græs.  – flere træer og buske langs 
vejene og i den enkeltes have – mindre græsplæner og i stedet højbede, kasser til krydderurter samt flere 
frugtbuske.  

 

SPØRGSMÅL 3: I hvor høj grad er du parat til at bruge bæredygtige materialer til dit sommerhus: 

28,57 % svarer:  i høj  grad og 14,29% og meget høj grad, 9,52% svarer: Det gør jeg allerede/er sikret 

En foreslår om man kan undersøge om det ikke vil være gavnligt for klimaet med disse græs lignende 
begroninger på taget (opsuger regnvand) 

 

SPØRGSMÅL 4: I hvor høj grad er du parat til at tage del i en fæles arbejdsdag om året: 

 24,17% svarer : i høj grad , og 19,91% i meget høj grad. 

 

SPØRGSMÅL 5:  I hvor høj grad er du parat til at bruge el eller batteridrevne haveredskaber: 

 20% svarer : i høj grad og 14,76% i meget høj grad , 39,52% gør det allerede 



 

 

En kommenterer spørgsmålet med at der indføres regler for generende støj (benzindrevne haveredskaber)  
i sær i weekenderne. En foreslår at benzindrevne haveredskaber forbydes. 

 

SPØRGSMÅL 6:  I hvor høj grad er du parat til at din indkørsel/parkeringsplads kan opsuge vand: 

20,57% svarer : i høj grad,12,92% i meget høj grad, 31,10% gør det allerede  

I kommentarfeltet er der en der svarer, at der bør undgås for meget flisebelægning i indkørsler. En anden 
mener at der bør undgås flisebelægning på terrasser og bede. 

 

SPØRGSMÅLl 7: I hvor høj grad er du parat til at bruge regnvand til toilet, vaskemaskine og havevanding: 

20,10% i høj egrad, 17,22% i meget høj grad, 7,18%  gør allerede 

En kommenterer at der opfordres til at opsamlet regnvand i regnvandstønder til havevanding og bilvask.  

 

SPØRGSMÅL 8: I hvor høj grad er du parat til IKKE at anvende sprøjtemidler til ukrudtsbekæmpelse: 

18,1% svarer: i høj grad,17,62% svarer: i meget høj grad,26,67% svarer: gør det allerede 

En svarer i kommentarfeltet at Sommerbyen skal være sprøjtefri. En anden mener at der skal være forbudt 
mod brug af gift i Sommerbyen. 

 

SPØRGSMÅL 9: I hvor høj grad er du parat til hvis du  har brændeovn, at skille dig af med den : 

4,31%  i høj grad,3,83% svarer:i meget høj grad, 37,32% svarer: har allerede 

En kommenterer at der måske skal være mere fokus på, hvad der bliver brændt af i brændeovnen. En 
anden skriver at man altid skal sørge for, at fyre med rent og tørt træ. 

 

Af mere generelle komentarer fra spørgeskemaet og ikke direkte relateres til de enkelte spørgsmål:  

En skriver – jeg synes det er rigtigt fint, at der sættes midler af i grundejerforeningen til grønne tiltag, MEN 
det burde være ud fra et fordelingsprincip. Der burde være tillæg til de huse der bygges, som er meget 
store og større forbrug (vand og el). 

En foreslår fælles affaldsspande flere steder i Sommerbyen fremfor, at vi alle efterhånden har 3-4 spande 
stående. En foreslår en stor plads til fælles affaldssortering.  

Der er flere der kommer med kommentarer om overfladevandet på vejene -  og at foreningen i samarbejde 
med kommune finder gode løsninger til at få vandet ledet væk. En foreslår at vi har nogle fælles arealer 
som kan bruges til opsamling af regnvand.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


