
 

 

I forbindelse med konsekvenserne  af klimaforandringerne kan det blive nødvendigt, 

at vi i Sommerbyen foretager forandringer der imødegår disse.  

 

 

SPØRGESKEMA TIL ANDELSHAVERNE I KERTEMINDE SOMMERBY. 

HOVEDFORMÅL: HVOR “GRØNNE” ER  VI PARATE TIL AT BLIVE. 

 

 

NB!  Spørgeskemaet er ikke forpligtende, men blot retningsvisende- dine svar er 

anonyme. 

 

SKALAEN: 

1=ved ikke, 2=slet ikke, 3= i nogen grad, 4= i høj grad,5= helt sikkert 

 

 

 

1. På en skala fra 1-5: i hvor høj grad er du parat til at: 

    Sørge for at din faskine har passende størrelse og fungerer. 

    Skriv tal mellem 1 og 5 _____________________________________________ 

  

2.. På en skala fra 1-5: i hvor høj grad er du parat til at: 

    En lille del af din have går til biodiversitet(f.eks. sommerblomster) 

   Skriv tal mellem 1 og 5 _____________________________________________ 

 

3. På en skala fra 1-5: i hvor høj grad er du parat til at: 

    Bruge bæredygtige materialer til dit sommerhus. 

    Skriv tal mellem 1 og 5 _____________________________________________ 

 

4. På en skala fra 1-5: i hvor høj grad er du parat til at: 

    Hvis Vores forening beslutter at vi skal have en fælles “arbejdsdag” 

    en gang om året.- at deltage. 

    Skriv tal mellem 1 og  5___________________________________________ 

 

5. På en skala fra 1-5: i hvor høj grad er du parat til at: 

     Bruge el/batteridrevet haveredskaber. 

    Skriv tal mellem 1 og  5___________________________________________ 

 

6. På en skala fra 1-5: i hvor høj grad er du parat til at: 

    At sikre din indkørsel/parkeringsplads skal kunne opsuge vand. 

    Skriv tal mellem 1 og  5__________________________________________ 

 

7.  På en skala fra 1-5: i hvor høj grad er du parat til at: 

     Bruge regnvand til f.eks toilet/vaskemaskine/havevanding 

     Skriv tal mellem 1 og  5___________________________________________ 

 



 

 

 

8. På en skala fra 1-5: i hvor høj grad er du parat til at: 

    Ikke at anvende sprøjtemidler til ukrudtbekæmpelse    

Skriv tal mellem 1 og  5___________________________________________ 

 

9. På en skala fra 1-5: i hvor høj grad er du parat til at: 

    Hvis du har brændeovn, at skille dig af med den 

    Skriv tal mellem 1 og  5___________________________________________ 

 

 

10. Har du et forslag i tråd med ovenstående, så skriv det her: 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Mange af vores insekter er udviklet over mange årtusinder til den 
vilde flora, som findes i Danmark, og derfor er det altid godt at have 
nogle vilde urter i haven, fx kløver, snerre, mjødurt, tidsler, 
klokkeblomster, bellis, violer, løgkarse, nælder, ærenpris, blåhat, 
djævelsbid og mange flere. 
 
 

 
10 gode tidlige nektar- og pollenplanter: 

 • Krokus, der er flere slags med en lidt forskudt 

blomstringstidspunkt. Så sæt gerne flere forskellige slags. 

 • Løgkarse, som også er også god værtsplante for larver af aurora- 

og kålsommerfuglene. 

 • Vorterod er en lille fin gul plante, som visner væk hen på 

sommeren. 

 • Anemone, som findes i både hvid, gul og blå. 

 • Erantis. 

 • Døvnælde 
 • Skilla - både sibirisk og de lidt senere spansk skilla og italiensk skilla. 

 •  Påskeliljer, sæt gerne mange forskellige, men helst 

enkeltblomstrende. 

 •  Pinseliljer, som kommer lidt senere end påskeliljerne. 



 

 

 •  Mælkebøtter er desuden sprængfyldt med pollen og nektar. 

 

Venlig hilsen fra: 

Klimagruppen under Andelsforeningen i Sommerbyen 


