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HVAD SYNES DU OM HAVEBLADET? 
En medlemsundersøgelse 

 

 

Kære medlem 

Det er vores ønske, at Havebladet skal afspejle vores medlemmer og være relevant for læserne uanset 
alder og køn. Derfor har vi iværksat denne undersøgelse. 
 
I løbet af de næste 14 spørgsmål vil vi blandt andet spørge ind til, i hvilken grad du er tilfreds med 
indholdet og hvilke emner, der interesserer dig. Det tager gennemsnitligt 10 minutter at gennemføre 
skemaet. 
 
Undersøgelsen er anonym og dine svar vil udelukkende blive brugt til at videreudvikle Havebladet. 
 
Dine svar er meget vigtige og værdifulde for os. 
Tusind tak for, at du deltager. 
 
De bedste hilsner 
Redaktionsudvalget i Kolonihaveforbundet 

 

Sådan kan du sende dette udfyldte skema til os 

Du kan enten sende skemaet med post til adressen: 

Kolonihaveforbundet 
Smedeholm 13 C, 2. th. 
2730 Herlev 

 

Eller scanne skemaet ind og sende alle sider til Iben på mailadressen: iss@kolonihave.dk 
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Spsm. 1: Hvad er dit køn? 

☐ Kvinde 

☐ Mand 

☐ Andet 

☐ Vil ikke oplyse 

 

Spsm. 2: Hvor gammel er du? 

☐ 18 – 29 år 

☐ 30 – 39 år 

☐ 40 – 49 år 

☐ 50 – 59 år 

☐ 60 – 69 år 

☐ 70 – 79 år 

☐ 80 – 89 år 

☐ 90+ år 

☐ Ønsker ikke at oplyse 

 

 

Spsm. 3: I hvilken kreds ligger din haveforening? Du kan se hvilke kommuner, der hører til 
de forskellige kredse i parenteserne 

☐  Kreds 1: Hovedstaden Syd (København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby) 

☐ Kreds 2: Hovedstaden Vest (Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje Taastrup) 

☐ Kreds 3: Hovedstaden Sydvest (Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk, Greve, Solrød) 

☐ Kreds 4: Hovedstaden Midt (Gladsaxe, Herlev) 

☐ Kreds 5: Nordøstsjælland (Rudersdal, Gentofte, Hørsholm, Lyngby-Tårbæk, Allerød, Furesø) 

☐ Kreds 6: Nordsjælland (Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Egedal) 

☐ Kreds 7: Midtsjælland (Roskilde) 
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☐ Kreds 8: Nordvestsjælland (Holbæk, Kalundborg, Odsherred) 

☐ Kreds 9: Vestsjælland (Slagelse, Sorø) 

☐ Kreds 10: Midt og Østsjælland (Ringsted, Køge, Lejre, Faxe, Stevns, Lolland, Vordingborg, Næstved) 

☐ Kreds 12: Odense (Odense, Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde)  

☐ Kreds 13: Sydøstfyn (Nyborg, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Ærø) 

☐ Kreds 14: Sønderjylland (Sønderborg, Haderslev, Aabenraa, Tønder) 

☐ Kreds 15: Sydvestjylland (Esbjerg, Varde, Vejen, Kolding, Fanø) 

☐ Kreds 16: Sydøstjylland (Vejle, Horsens, Skanderborg, Odder, Billund, Samsø, Hedensted, 
Fredericia) 

☐ Kreds 17: Vestjylland (Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer) 

☐ Kreds 18: Østjylland (Randers, Norddjurs, Favrskov, Mariagerfjord, Syddjurs) 

☐ Kreds 20: Midtjylland (Viborg, Silkeborg, Skive, Morsø, Vesthimmerland, Thisted)  

☐ Kreds 21: Vendsyssel (Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Brønderslev) 

☐ Kreds 22: Nordjysk (Aalborg, Rebild)  

☐ Ved ikke 

 

Smsp. 4: I hvor mange år har du haft kolonihave/nyttehave? 

☐ 0 – 2 år 

☐ 3 – 5 år 

☐ 6 – 10 år 

☐ 10 – 20 år 

☐ I over 20 år 

 

Spsm 5: Hvor får du typisk svar på spørgsmål om haven? (sæt evt. flere krydser) 

☐ Via Havebladet 

☐ Via grupper/sider på Facebook 

☐ På andre sociale medier 

☐ Andre sider/steder på internettet 

☐ I andre havefaglige magasiner 

☐ Hos venner/familie/kollegaer/bekendte (se også næste side) 
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☐ Via havekonsulenten på Kolonihaveforbundets facebookside "I haven med Kolonihaveforbundet" 

☐ Hos andre i haveforeningen 

☐ Andre steder – uddyb venligst: 

 

 

 

Spsm. 6: Modtager du det fysiske Haveblad?  

☐ Ja 

☐ Nej  
Hvis du svarer ”nej”: Betyder det, at du læser det på andre måder - eksempelvis digitalt? (Uddyb 
venligst). 

 

 

 

Næste del af spørgeskemaet kommer nu til at handle om din tilfredshed med 
bladet  

 

Spsm. 7: Hvor tilfreds er du overordnet med Havebladet? 

Meget tilfreds 

1 

Tilfreds 

2 

Hverken/eller 

3 

Utilfreds 

4 

Meget utilfreds 

5 

 

Spsm 8: Hvor meget af bladet læser du? 

Jeg læser det 
hele 

1 

Jeg læser det 
meste 

2 

Jeg læser 
noget* 

3 

Jeg læser lidt* 

4 

Jeg læser det 
ikke* 

5 

*Hvis du har svaret ”jeg læser noget”, ”jeg læser lidt” eller ”jeg læser det ikke”: Hvorfor læser du ikke 
hele bladet? (uddyb gerne): 
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Spsm. 9: Hvad gør du med Havebladet, når du er færdig med det? 
(sæt evt. flere krydser) 

☐ Deler det med andre 

☐ Gemmer det 

☐ Smider det ud (evt. til genbrug) 

☐ Andet (uddyb venligst):  

 

 

 

 

Den næste del af undersøgelsen handler om bladets indhold 

 

Spsm. 10: Det nuværende blad indeholder faste kategorier. Med hvor stor interesse læser du 
disse? (sæt ring omkring dit svar) 

 Med stor 
interesse 

Med nogen 
interesse 

Med lidt 
interesse 

Læser det 
ikke 

Ved ikke 

Politisk stof: 
Lederen, nyt fra 
hovedbestyrelsen 
og udvalg, hvad 
sker der i 
forbundet 

1 2 3 4 ? 

Juridisk stof: 
Kolonihavejura 
(regler, som 
haveforeninger og 
medlemmer er 
underlagt) 

1 2 3 4 ? 

Prydhave: 
”Morfars 
prydhave” og 
andre artikler om 
blomsterhaven og 
om, hvordan den 
holdes 

1 2 3 4 ? 
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 Med stor 
interesse 

Med nogen 
interesse 

Med lidt 
interesse 

Læser det 
ikke 

Ved ikke 

Planters 
sygdomme: 
Leksikon over 
sygdomme 

1 2 3 4 ? 

"Vild have": 
Artikler om planter 
og måder hvorpå, 
man kan gøre sin 
have vild 

1 2 3 4 ? 

Personlige 
beretninger: 
”Astrids have” – en 
personlig beretning 
om en families liv i 
kolonihaven 

1 2 3 4 ? 

Bæredygtighed i 
haven: 
Artikler om løsninger 
til kompostering, 
forbedring af jorden, 
regnvand, 
alternativer til 
sprøjtegifte 

1 2 3 4 ? 

Redskaber/værktøj 
til haven: 
Inspiration og gode 
råd 

1 2 3 4 ? 

Bøger: 
Anbefalinger af 
havefaglige bøger 

1 2 3 4 ? 

"Ideer til 
haveaktiviteter" 
(bladets 5 første 
sider): 
Handler om, hvad 
man skal huske i de 
næste mange 
måneder i haven 

1 2 3 4 ? 

 



 
 
 

7 
 

Spsm. 11: Hvis dette er listen over emner, du kan læse om i kommende Haveblade, hvor 
relevante er følgende emner så for dig? (sæt ring omkring dit svar) 

 Meget 
relevant 

Relevant Hverken/eller Irrelevant Meget 
irrelevant 

Ved 
ikke 

Økologisk 
havebrug/giftfri have 

1 2 3 4 5 ? 

Gør-det-selv-
projekter 

1 2 3 4 5 ? 

Anvendelse af 
genbrugsmaterialer i 
hus og have 

1 2 3 4 5 ? 

Opskrifter med brug 
af årstidens 
grøntsager og frugt 
fra haven 

1 2 3 4 5 ? 

Hvordan man skaber 
”vild have” 

1 2 3 4 5 ? 

Prydhave (om 
blomster, anlæg og i 
hvilken jord de 
trives) 

1 2 3 4 5 ? 

Anlæg af have 1 2 3 4 5 ? 

Beskrivelse af havens 
dyr og insekter 

1 2 3 4 5 ? 

Din 
kreds/arrangementer 
i din lokale kreds 

1 2 3 4 5 ? 

Din 
kreds/arrangementer 
i din lokale kreds 

1 2 3 4 5 ? 

Beslutninger truffet i 
Kolonihaveforbundet 
(det politiske niveau) 

1 2 3 4 5 ? 

Kolonihaveforbundets 
arbejde for at sikre 
de bedste vilkår for 

1 2 3 4 5 ? 
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haveforeninger og 
medlemmer 

 Meget 
relevant 

Relevant Hverken/eller Irrelevant Meget 
irrelevant 

Ved 
ikke 

Råd og regler fra 
Kolonihaveforbundets 
jurister 

1 2 3 4 5 ? 

Historier om lokale 
haveforeninger og 
medlemmer 

1 2 3 4 5 ? 

Inspirationskatalog 
over forskellige typer 
kolonihavehuse, 
drivhuse og skure og 
deres indretning 

1 2 3 4 5 ? 

 

Spsm. 12: Er der nogen emner, vi ikke har berørt, som du gerne vil læse om? (uddyb gerne) 

 

 

 

 

 

Spsm. 13: Hvor tilfreds er du overordnet med følgende (sæt kryds): 

 Meget 
tilfreds 

Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget 
utilfreds 

Ved ikke 

Sproget i 
artiklerne 

      

Billeder og 
billedkvalitet 

      

Skriftens 
læsbarhed 

      

Artiklernes 
længde 
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 Meget 
tilfreds 

Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget 
utilfreds 

Ved ikke 

Bladets 
opsætning 
(layout) 

      

Valg af 
skrifttyper 

      

Grafiske 
illustrationer 
(ikke fotos) 

      

 

Spsm. 14: Hvad kan vi gøre bedre? 
Hvis du har ideer til, hvordan vi kan gøre noget anderledes, som (efter din mening) vil 
forbedre bladet, så vil vi blive glade for din uddybende kommentar herunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du er nået til vejs ende i spørgeskemaet. Tusind tak for, at du gav dig tid til at hjælpe os 
med at blive bedre.  

Nu skal du bare sende det til os. Du kan se adresse m.v. på forsiden af denne 
undersøgelse. 

De bedste hilsner 

På vegne af Redaktionsudvalget, Iben 

 


