
Medlemsundersøkelsen 2015 



Hvem har svart? 

• 63 svar, tilsvarer 44 % av voksne medlemmer. 

• 73 % kvinner svart (ca. 60 % kvinnelige 
andelshavere). 

 



Hva var hovedmotivasjonen for at du 
ble andelshaver? 



Reise til Dysterjordet 

bil 

sykkel 

gange 

1-15 min 

16-30 min 

31-45 min 

Reisetid 

Reisemåte 

Ingen reiste kollektivt… 



Hvor ofte har du høstet grønnsker? 

Ca hver annen uke 

5-10 ganger totalt 

Ca hver uke 

1-4 ganger totalt 



Dugnader  

• 57 % har hatt mer enn 6 t dugnad 

• Hva teller som dugnad?  

– Må være tydeligere på dette! 

• ”Timetallet bør økes, har vært behov for mer.” 

• ”Har ikke hatt tid til mer enn 6 t.” 

• Noen har hatt opptil 20 timer (ekstra?) 

• Beste tidspunkt: 

selvluking 



Arrangementer  

• Vintermøte, årsmøte, planleggingsmøte, 
piknik på jordet, markvandring og åpen dag 
var bra. 

 

 

• Suppe på jordet, kurs i konservering, 
høsttakkefest og familiedag var superbra. 



Ønske om arrangementer? 

• Ingen, det er bra som det er! 

• Flere samilinger, familiedager, for barn 

• Innhøstingskurs/fellesinnhøsting 

• Plante-/ugressbiologi 

• Matlagning 

• Pilfletting av kurv 

 



Arbeidsgrupper  

• Gartnergruppa 

– Ny: Urte- og blomstergruppe 

• Anleggsgruppa; trenger leder 

• Administrativ gruppe 

• Kurs og arrangementer 

• Sosial gruppe? Ikke aktiv i år 

• Ny: Høns og bier 

• SOS-gruppe? Kan innkalles på dagtid på kort varsel 



Noe som ville bidra til mer aktivitet? 

• Nei, har vært nok tilbud, har ikke tid til mer. 

• Tidligere varsel. 

• Savner naturlig, hyggelig sitteplass. 

• Konkrete planer for de ulike kulturene hadde 
gjort det enklere å bidra og komme med 
innspill. 

• Mer informasjon om hva som må gjøres og 
hvordan. 



Organisering og kommunikasjon 

• Veldig fornøyd/fornøyd med nyhetse-post, 
høste-/lukemeldinger og kontakt med daglig 
leder/gartner/styreleder, innkalling/ 
informasjon om og gjennomføring av 
dugnader. 

• Vil gjerne ha høstemelding før helgen. 

• Gjerne mer spesifisert hvor mye vi kan høste. 

• Synes vi har fått høstemelding på noen ting 
seint. 



Oppmerking på jordet 

• Rom for forbedring! 

– Bedre skilting 

– Kart på jordet 

– Ikke lett å finne alle vekstene 

– Venskelig å skille mellom kålsortene 



Dugnader  

• Veldig bra men 

• Rom for forbedring! 

– Ønsker tydeligere informasjon om hva og hvordan 

– Ønsker tydeligere dugnadsledelse 

– Ønsker tydeligere struktur; varighet, pauser, 
bytting av oppgaver, deling av info i pauser etc. 



Dugnadskalender og hjemmeside 

• 92 % bruker dugnadskalenderen. 
– Hvordan få alle til å bruke den konsekvent? 

• 70 % fant det de lette etter på hjemmesiden, 
men ønsker 
– Informasjon om arrangementer lettere tilgjengelig 

– Mer spennende; oppskriftsbase, blogg, bilder.. 

– Legge ut høstemeldinger? 

• Det jobbes med å få opp et internforum. 

• Ønsker mer bruk av Facebook. 



Opplever du at du har du spist mer 
grønnsaker i sesongen enn tidligere 
som følge av at du er andelshaver? 

 

Litt mer 

Mye mer 

Ingen endring 



Alt i alt, hvor fornøyd er du med å 
være andelshaver på Dysterjordet 

2015? 
 

Veldig 
fornøyd 

Fornøyd 

Mindre  
fornøyd 



Vil du være med neste år? 

• 80 % svarte JA! 

• Av de som svarte nei var tidsnød hovedårsaken. 

• Nok med en andel i en familie? 
– Grønnsaker for en andel skal tilsvare forbruket til en 

person. 

– Har man ferre andeler enn familiemedlemmer betyr det 
at man må kjøpe inn, også av de samme grønnsakene vi 
dyrker. 

– Utfordring å formidle dette, spesielt når det har vært 
overflod av en del vekster i år. 



Andre tilbakemeldinger? 

• Alle har gjort en strålende jobb! 

• Skulle gjerne høstet mer og tidligere av noen 
sorter. 

• Jeg har vært svært usikker på mengden som 
kan høstes, er jeg for grådig?  

• Det er litt vel dyrt for meg særlig med små 
barn som spiser lite. 

• Avlingene har vært dårlige, synes ikke utbyttet 
har stått si stil med innsatsen. 

 



Økonomi  

Vi ligger an til å gå i balanse i forhold til budsjett. 
Drift 
• Bygdeutviklingsmidler fra Fylkesmannen til 

kunnskaps-innhenting, planlegging mm. (90 000) 
har frigitt noen timer for daglig leder og gartner, 
brukt til bl.a. gartnermedhjelper, bærbusker og 
utstyr. 

• Styreleder gjorde stor innsats med medlemslister 
og fakturering. 

• Nettside er laget på dugnad. 
 



Økonomi  

Investering  

• Vi har kjøpt dryppvanningsanlegg (ca. 67 000). 

• Vi har brukt ca. 7000 til redskapsbua. 

• Vi har hatt en midlertidig løsning med 
kommunalt vann u/tilknytningsavgift. 

• Vi jobber med å finne permanent vannkilde, 
boring kan komme på 80-150 000. 

 



Videre aktiviteter 

• Vil du være med i styret neste år? 
• Foredrag om jord v/Berit Swensen 2.12 på 

Vitenparken 
• Stand på Vitenparkens julemarked 5. og 6.12 
• Åpent møte om andelslandbruk i januar. 
• Årsmøte 25. januar. 
Etter årsmøtet: 
• Nåværende andelshavere får tilbud om andel(er). 
• Folk på venteliste får tilbud om andeler. 
• Det åpnes for andre interesserte. 



Sesongen 2016 

Diskusjon i grupper: 

• Utvalg av vekster 

– Bredde/det vi liker best? 

• Organisering av arbeidsgrupper og dugnader, 
arrangementer 

• Samarbeid/interaksjon med lokalmiljøet 

• Flere andeler? 

 


