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Summary
Hvor længe har du været medlem i KBHFF?

31%

19.3%

22.1%

26.2%

< 1 år

38

26.2%

1-2 år

28

19.3%

2-5 år

45

31%

>5 år

32

22.1%

Jeg er ikke længere medlem (dvs du er udmeldt; hvis du er "passiv" medlem, så vælg en af de ovenstående svarmuligheder)

2

1.4%

Hvilken afdeling er (/var) du medlem i?

18.6%
17.2%
19.3%

Amager

25

17.2%

Frederiksberg

8

5.5%

Nordvest

28

19.3%

Nørrebro

27

18.6%

Sydhavn

7

4.8%

Vanløse

12

8.3%

Vesterbro

12

8.3%

Ydre Nørrebro

9

6.2%

Østerbro

15

10.3%

Islands Brygge

1

0.7%

Christiania

0

0%

Indre By

0

0%

Other

1

0.7%

Motivationer og meninger
Hvad var de vigtigste motivationer bag din beslutning om at blive medlem i KBHFF? (Flere svar
muligt)

For at blive d…
Adgang til bill…
Adgang til gr…
At få direkte…
Ville gerne st…
Other
0

20

40

60

80

100
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For at blive del af fællesskabet i KBHFF

53

37.1%

Adgang til billige grøntsager og frugt

62

43.4%

Adgang til grøntsager og frugt med høj kvalitet

115

80.4%

At få direkte kontakt til avlere

32

22.4%

Ville gerne støtte økologi

117

81.8%

Other

24

16.8%

Hvad er dine nuværende motivationer for at være medlem i KBHFF? (Flere svar muligt)

Fællesskabet…
Billige grønts…
Grøntsager o…
Kontakt til avl…
Vil gerne støt…
Other
0

20

40

60

80

100

Fællesskabet / venskaber med medlemmer i din butik / arbejdsgruppe

56

39.2%

Billige grøntsager og frugt

49

34.3%

Grøntsager og frugt med høj kvalitet

112

78.3%

Kontakt til avlere

31

21.7%

Vil gerne støtte økologi

109

76.2%

Other

25

17.5%

Hvad er vigtigst for dig?

60
40
20
0
1

2

3

4

5

At du betaler en billig pris for grøntsagerne: 1

4

2.8%

2

20

14%

3

76

53.1%

4

27

18.9%

At avlerne får en god pris for grøntsagerne: 5

16

11.2%

Har du yderligere kommentarer til motivationer og meninger?
Vi kan få spændende grøntsager, man ikke kan finde i butikkerne
For mig rækker det bæredygtige element af en organisation som KBHFF ud over det at støtte økologi eller biodynamik.
En større samfundsøkonomisk dimension gør sig også gældende, idet vores fødevareforsyning ikke er styret af kapitalog profithensyn.
Vigtigst: Betaler gerne for høj kvalitet, ikke ovenstående!
ja jeg mener ikke at avlerne skal have en betydelig økonomisk fordel ved at sælge grøntsager til KBHFF, men heller ikke
tabe på det økonomisk.
I would like to support bio and øko farmers.
I don't mind paying a bit for quality and variety - although would prefer not to spend more than goods are worth.
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Diversity - that I can buy vegetables that cannot be bought in the regular shop. Good quality and taste of vegetables.
Det er vigtigt for mig at støtte bæredygtighed og at få adgang til autentiske ordentligt dyrkede grøntsager i sæson
Tak for jeres store arbejde
havde jeg mere penge ville jeg nok valgt 4
Jeg synes deter vigtigt, hvis man skal være mange nok iforeningen, til at påvirke markedet, at man bibeholder
mangfoldigheden i foreningen - så der er plads til både dem, der ønsker fællesskabet og dem der ønsker gode
lokalproducerede økogrøntsager til fair pris.
Har været medlem i en del år, og synes at kvaliteten af grønsagerne er faldet. På samme tid er udbud og efterspørgsel
steget, med billigere øko varer i supermarkeder. Et af vores incitamenter for at være medlem, har bl.a. været at støtte
øko producenterne, men det forpligter også for deres side. Hvis vi kan få billigere og lige så god eller bedre kvalitet i
supermarkedet, forsvinder noget af pointen i at være med.
Jeg har ikke noget imod at betale en lidt højere pris for kvalitetsvarer, hvis det afspejler en fornuftig indkøbspolitik. Det er
mit indtryk at avlerne får lov til at fastsætte priserne uden at der lægges op til forhandling med den konsekvens at
varerne nogen gange er for høje ift. øvrige avlere eller markedspris i øvrigt. Det syntes jeg er forkert og gør at jeg føler
mig til grin som medlem.
Som modtage/pakkevagt er det meget begrænset om/hvor mange andre medlemmer, man møder
Begge dele burde være muligt, når der ikke er en mellemmand, der skal lave profit. Men personlig prioriterer jeg at få
billige grøntsager.
My main reason is to support local farming
Overraskelsen i posens indhold er også en motivation - jeg sætter pris på at være fri fra at vælge.
Ud over økologi, så vigtigheden i at støtte lokalt dyrkede grøntsager samt at følge årstiderne
Jeg synes efterhånden at jeg kan få både billigere, flottere og nogle gange også lokalt producerede økogrøntsager i mit
supermarked, så hyggen i mit team er efterhånden en stor del af, hvorfor jeg stadig er med
At produkter er af høj kvalitet
jeg synes det er spændende at være en del af et så velfungerende fællesskab, og jeg er dybt imponeret over den
velfungerende IT opbaknng. det er spændende for mig der er pensionist at mødes med og arbejde med engagerede
unge og være bruger af de IT løsninger vi har.
Sammenlignet med Aarstiderne som bringer direkte til døren er det sociale kit vigtigt
Den store gennemsigtighed, som eksisterer i KBHFF, er også vigtig for mig - altså at jeg helt præcis ved hvor
grøntsagerne kommer fra og på hvilken måde de er blevet dyrket. Det er så skønt at kunne værne om miljøet og spise
lokale sæson-grøntsager, selvom man bor i byen.
Formålet var først at fremmest fællesskabet (møde nye mennesker da jeg var ny i Kbh/DK) og madlavningen (vi har
fællesspisning i Vbro), samt idéen om en meget bæredygtig måde at købe ind på - lokal, øko, sæsonal, social
At kvaliteten er i orden.

Nuværende medlemmer
Hvor mange voksne er I, der deler et medlemsskab og grøntsager?

61.5%

Kun mig

48

33.6%

2 voksne

88

61.5%

3+ voksne

7

4.9%

33.6%

Er der nogle af følgende i din husstand? (Flere svar muligt)
Studerende

50

35%

Pensionister

18

12.6%

Børn

33

23.1%

Ingen af ovenstående

49

34.3%
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Studerende
Pensionister

Hvor ofte køber du/din husstand en grøntsags- og/eller frugtpose?
Børn

Hver uge

32

22.4%

Hver 2. uge

39

27.3%

1 gang om måneden

25

17.5%

Mindre end 1 gang om måneden

13

9.1%

Jeg køber kun løssalg

4

2.8%

Jeg køber p.t. ingen varer

12

8.4%

Other

18

12.6%

Ingen af ovens…
0

10
17.5%

27.3%

20

30

22.4%

40

Vagter
Hvor mange timer om måneden bruger du/din husstand i gennemsnit på frivilligt arbejde i KBHFF?
(Dvs vagter i afdelingerne eller fælleslageret, deltagelse i fællesgrupper og -møder, osv.)
3
2
4
0
2 timer
1
5
3-5
2-3
3 timer
1,5
6-10
2
10
3-4 timer
1,5 time
3-4
30-40 timer
12 timer
8 timer/mdr
5+
7
to timer
4 timer
Ca. 5
halvanden time
3 timer (6 timer hver 2 måned)
Approx. 2 hours per month, on kassevagt duty
Meget event orienteret
Jeg har tidligere været meget aktiv i de centrale grupper (ca. 20 timer om måneden), nu er jeg mindre aktiv og bidrager i
min lokalafdeling (3 timer om måneden)
den sidste måned 16 timer
Pt 0
ca. 3 timer
6-12
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2 timer - kassemesterlukkevagt
2,5
vagt hver 6 uge
10-20
6 timer
10-12 timer
7h
Nu hvor jeg ikke køber pose/løssalg; ingen. Ellers var det ca 3.
2,5 cirka
Tre timer
3-6
ca. 4 t
jeg har ikke været vagt i lang tid
6
20
for lidt på grund af flytning
2-3 timer
svært at opgøre, mange vagter forår - ingen efterår
2 timer
Ca. 15-20
once a month

På hvilke tidspunkter kan du/din husstand tage vagter? (Flere svar muligt)

Hverdage o…

Hverdage om morgenen

39

27.3%

Hverdage om eftermiddagen

79

55.2%
72.7%

Hverdage om aftenen

104

Weekend om morgenen

50

35%

Hverdage o…

Weekend om eftermiddagen

63

44.1%

Weekend om…

Weekend om aftenen

38

26.6%

Kan ikke tage vagter

7

4.9%

Hverdage o…

Weekend om…
Weekend om…
Kan ikke tag…
0

20

40

60

80

100

Har du/din husstand mulighed for og lyst til at tage flere vagter end du/I gør nu?
Ja

31

21.7%

Nej

112

78.3%

78.3%

21.7%

Uddyb gerne dit ovenstående svar
Jeg bruger i forvejen meget tid på KBHFF
Jeg synes, det er nok
Jeg har tidligere været aktiv i evalueringskorpset, men det krævede for meget tid og kræfter.
Synes det er unfair at nogen ikke møder til sin vagt, og andre skal bruke 12 timer frivilligt arbejde for at få kbhff til at
fungere.
Vi har ikke tid til flere vagter
Jeg er flyttet og renoverer
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Jeg er standby chauffør og tager i forvejen en del ekstra vagter, når de andre chauffører melder afbud, ca 1-2 gange om
måneden
Jeg har kronisk stress, så jeg prøver ikke at tage for meget på mig. Selvom jeg gerne ville , især ved så gode projekter
som f.eks. KBHFF
Jeg er netop færdiguddannet kassemester. Jeg vil gerne gøre en ekstraindsats på Vesterbro indtil vi er bedre dækket ind
Det er svært at få tid til mere i en travl hverdag. Lige nu køber jeg fx ikke poser fordi min onsdag er helt proppet med
andre aktiviteter på mit studie. Rigtig ærgeligt :(
Jeg har endnu aldrig haft en vagt, fordi der har været så meget rod i min afdeling, at jeg aldrig er blevet tildelg et team.
Vi overvejer at gå ind i en arbejdsgruppe.
Deltager allerede i 3 typer vagt
Deltager allerede i 3 forskellige vagter
Vi har snart en nyfødt i husstanden.
Det ville ikke være muligt at tage flere vagter da vi er en familie med to små børn.
det passer fint med en vagt pr 4 uge
eventuelt en vagt i weekenden hver anden måned
Kun hvis det er en nødvendighed for at Kbhff kan udføre arbejdet med at sælge grøntsager. Men det er optimalt med en
gang om måneden.
Vi har små børn og arbejde, men det kunne godt lade sig gøre i det omfang at vi kan have et af børnen med.
Jeg er blevet frivillig i vores arrangementgruppe og synes at jeg lægger den indsats som rent tidsmæssigt er muligt for
mig der, både i form af kommunikation og planlægning inden + afvikling af selve arrangementerne om aftenen eller i
weekenderne
Det passer mig rigtig godt med en vagt ommåneden, men ville godt kunne tage længere vagter, og selvfølgelig hvis der
er et krav om flere vagter, ville jeg nok ikke stille mig på bagbenene
Vi bruger enormt meget energi på at være team-link(leder) for et hold på nørrebro, hvor det ofte er nødvendigt at være
stedfortræder for medlemmer der ikke kommer og hjælper med de uddelte tjanser.
Pga en travl hverdag, har jeg ikke lyst til at tage flere vagter. Min kæreste går til sport om onsdagen og kan derfor aldrig
hjælpe.
My husband is working full time and I wasn't coming with our baby until now but as she grows up it's getting harder for
me to come with and keep her busy and safe :)
Min kæreste kan tage vagter kun nogen hverdage om aftenen. Jeg er meget fri nu, fordi jeg er arbejdsløs (men jeg håber
at finde job snart...), og tager jeg flere vagter. Måske flytter vi ud af Danmark næste år...
Var meget aktiv tidliger, men måtte melde helt fra. Er dog ikke afvisende for at blive aktiv igen
Since I am unemployed at the moment, I wish to participate more in the coop.
Med helt små børn er det ikke nemt at ligge flere timer end det vi allerede gør.
Efter afviklingen af ydrenørrebro melder jeg mig passiv.
Jeg overvejer at melde mig ind i indkøbsgruppen.
Som gammelt medlem har jeg prøvet alle vagter og lagt enormt mange timer i kbhff. Har været lidt på pause på det
sidste. I tvivl om hvordan mit engagement kan/skal fortsætte
har nok lyst, men må også bruge tid på at tjene penge
Ikke meget mere, men en eller to timer mere på pakning mm
Min mand kører rundt med grøntsager i ret fast turnus, og det passer os godt, da han kan gøre det, mens jeg er på
arbejde og børn i skole. Så helst ikke flere vagter. Vagterne tager vi pga fællesskabet og kbhff som decideret
forbrugergruppe - vi kunne i princippet “bare” vælge en dyrere løsning hos Årstiderne, men det vil vi helst ikke. Med flere
vagter ville vi nok være nødt til det. Tid er vores problem.
Pga baby har vi ikke tid til at tage flere vagter
Jeg er på vej ud af Kbhff da jeg flytter ud af byen
Det passer fint at hjælper avlerne
Vil gerne engagere mig mere i diverse grupper, men synes generelt der er dårlig information om hvad diverse grupper
fortager sig etc.
Hvis det er praktisk muligt og måske i en arbejdsgr istedet.
Fået arbejde langt væk
ikke faste vagter, men jeg har ikke noget imod at dække vagter i mit team hvis vi mangler.
tager gerne fælleslager + pakkevagt på min lokale afdeling
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Var det nødvendigt ville vi gerne tage flere vagter, men umiddelbart synes jeg det ligger på et passende niveau.
hvis det var frivilligt og på weekend, det kunne jeg godt tænkt om.
Det kommer an på hvelken hverdag eller hvelken dag om weekenden
Pensionist - så har tiden.
Pt arbejder jeg hver onsdag aften, så har ikke mulighed for at benytte mig af kbhff, pt. Også har jeg pt heller ikke
overskud til overhovedet at lave mad/vaske op, dermed ingen pose, dermed minus overskud til vagter
Vi har en travl hverdag, og ikke brug for flere arbejdstimer
Det kommer meget an på tidspunkt og frekvens
svært at allokere mere tid udover fultidsjob og 2 børn (under 10år)
Vi venter baby til 1. december, så vi har intet overblik over, hvordan vores tid kommer til at se ud.
Jeg har desværre ikke pt. et fast tidspunkt, hvor det passer at tage vagter (så jeg valgte alle svarmulighederne
ovenfor...), men det skulle der gerne komme i løbet af et halvt års tid.
Mi svar ang. tidspunkter er fleksibelt fra uge til uge. Jeg tager allerede i ny og næ en ekstra chaufførmedhjælper vagt og
deltager af og til i butiksgruppemødet i Vanløse.
jeg har to modtagevagter om måneden og prøver at deltage i butiksgruppemøder. jeg bestiller løssalgsvarer.
Aften defineres som efter kl 1930
jeg håber snart jeg er i orden med flytningen
Jeg synes umiddelbart, at det passer rigtig fint med de 3 timer om måneden. Vi er begge studerende og har arbejde og
andre aktiviteter ved siden af, så det er svært at få tid til meget mere. Men det kommer nok meget an på hvad det er for
en type opgaver - hvis man har vagt på en gård en gang imellem (som I skriver om nedenfor), ville det fx ikke gøre mig
noget at have lidt længere eller flere vagter.
Vi har helt små børn og det er svært at finde tid til vagter mellem fuldtidsjob. Vi er faktisk kun stadig med fordi vi har fået
en "kagevagt" som ikke kræver at vi er der fast om onsdagen.
Da vi er to studerende, der hver bruger 50 timer/uge på vores studier, har vi ikke ret meget tid til at tage vagter, men at
dele en enkelt vagt om måneden kan vi godt overkomme. Hvis det var oftere ville vi ikke kunne være med.
mit arbejdsskema varierer derfor havde jeg mange vagter i foråret og ingen dette efterår
Antallet af vagter bør være proportionelt med hvor meget udbytte man får af foreningen (hvor ofte man køber varer). Da
jeg sjældent køber varer hos KBHFF for tiden, er jeg ikke interesseret i at lægge mere tid i foreningen.
Jeg har skiftende arbejdstider og resten af husstanden er ikke specielt interesseret i Fødevarerfællesskabet
Ikke i meget større omfang, evt. lidt koordination/styregruppe-arbejde, indtil vi får afdelingen op at køre igen
Den tid jeg har brugt på KBHFF har typisk grebet om sig, så nu forsøger jeg at skære ned til de ca. 3 timer månedligt.
Vi har et travlt familieliv med arbejde og 2 små børn, bestyrelsesarbejde m.m., så der er ikke mere tid til frivilligt arbejde,
end vi allerede udfører.

Ville du have lyst og tid til at tage din vagt på en gård i stedet for i butikken? (Flere svar muligt)
Ja, en dag hve…
Ja, en weeken…
Nej
Other
0

10

20

30

40

Ja, en dag hver anden måned

46

32.2%

Ja, en weekend hver fjerde måned

48

33.6%

Nej

59

41.3%

Other

25

17.5%

50

Oplever du nogle af følgende problemstillinger når du tager (eller tidligere har taget) vagter i
afdelingen?
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Vi er for man…
Vi er ikke ma…
Jeg føler vi st…
Jeg vil gerne…
Jeg oplever f…
Jeg tager ikk…
Other
0

10

20

30

40

50

Vi er for mange på vagten

43

30.1%

Vi er ikke mange nok på vagten

49

34.3%

Jeg føler vi står alene når vi er på vagt - der er ikke nogen "leder" at henvende sig til med spørgsmål

28

19.6%

Jeg vil gerne prøve andre vagter af, men teamstrukturen i min afdeling gør det ikke muligt

8

5.6%

Jeg oplever for det meste ingen problemer

54

37.8%

Jeg tager ikke vagter i afdelingen

15

10.5%

Other

38

26.6%

Hvis du kunne købe varer i KBHFF uden at tage en vagt eller deltage i en arbejdsgruppe, ville du
benytte dig af den mulighed?

46.2%
14.7%

25.2%
14%

Ja, og jeg ville gerne betale mere for varerne og/eller et højere kontingent

36

25.2%

Ja, men jeg ville ikke betale mere for varerne og/eller et højere kontingent

20

14%

Nej

66

46.2%

Other

21

14.7%

Har du yderligere kommentarer til vagter?
Det er vigtigere for mig at være frivillig i KBHFF end at købe poserne. Jeg tænker faktisk ikke på det som vagter. Eller
tæller hvor mange timer jeg bruger. Det er bare en meningsfuld måde at bruge min tid på.
nej.
Personligt synes jeg ikke, at man skal kunne betaler sig fra sine vagter. Det er jo det, vi gør i supermarkedet, og jeg ville
selv være MINDRE tilbøjelig til at tage vagter, hvis jeg skulle gøre min tid op i økonomi, fordi andre betaler sig fra det, og
derved gør det til et job og ikke et fællesskab. Hvis jeg skulle til at regne min timeløn ind ift. frivilligt arbejde i KBHFF, så
er det noget billigere at handle i Irma ;-)
it would be useful if the team leader sent out a reminder about the guard a week or so beforehand, and a summary of
who from the team is expected to be there the day before.
It would be nice to meet the people from other teams.
Det er ærgeligt at mange ikke tager det antal vagter man skal. Jeg går ikke ind for tvang og pisk, men måske man kan
lave en fastere struktur, hvor man skriver sig på vagter for fx 4 mdr ad gangen. Eller noget lignende. Tror nogle gange at
folk simpelthen glemmer det.
I perioder kan det være en god fleksibilitet at kunne betale mere/højere kontingent, når man ikke har det store overskud
at lægge i fællesskabet. Når jeg i tidens løb har forsøgt at rekruttere nye medlemmer til KBHFF, er der i udgangspunktet
stor interesse for varerne, men mange småbørnsfamilier har ikke overskud til at bidrage til fællesskabet.
Some people get very stressed for no reason during the guards. Stress is mental polution.
Vi er sjældent fuldtallige, og forholdene i pakkelokalet i kælderen på Jernbane alle er meget ringe
En god struktur og systematik vil gøre underværker.. :)
Jeg er ny i KBHFF og har indtil videre kun haft en enkelt vagt. Det er derfor svært at svare på spørgsmålene.
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Jeg synes det har været hyggeligt at tage vagter
It's difficult to hit the right balance between giving support to people taking new vagter without 'bossing around' - the intro
meeting in Østerbro is a good idea to hit that balance
Jeg synes der mangler nogle konkrete predefinerede fællesvagt-opgaver( altså ikke-afdelings vagter-opgaver) der kunne
kommunikeres til introvagterne, da der er mange små opgaver i fællesgrupperne, der ikke bliver set til. Eks
kommunikations gruppe opg. Opskrifter i poserne, som i begyndelsen, fællesarrangementer oa.
jeg kan have svært at finde tid til at tage mit vagt, og jeg har heller ikke mere tid at investere i forening p.t. men jeg elsker
at være en aktiv led og ikke bare en forbruger. og jeg kan lide at alle de andre medlemmer har taget sammen beslutning.
Hvis jeg eller andre havde mulighed for at købe varer i KbhFF uden at tage vagter, ville jeg være bekymret for den
ulighed det måtte skabe mellem medlemmerne.
Jeg oplever et problem med at der er rod i afdelingens arkiv med kasser, papirlapper, mapper osv hvor der er en masse
forældet og irrelevant materiale som burde fjernes men som ingen har/tager ansvar for. Det er ikke et stort problem men
det skaber forvirring og et dårligt indtryk for nye vagter.
Jeg savner ofte nemmere kontakt til "dem der ved noget"
jeg holder meget af mine modtagevagter det er en stor tilfredsstillelse at tage imod alle de friske grønsager. det er det
der motiverer mig .
jeg synes det er hyggeligt at være på vagt
jeg vil ikke kunne lide et koncept hvor der er “fattige” arbejdere og “rige” betalere. Mit udgangspunkt er at det KBHff er en
forening, hvor man skal yde til fællesskabet. Jeg er dog helt med på at der kan være brug for aat man kan arbejde på
andre måder, fx som nævnt med arbejdsdage på gårdene eller andet, der måske bedre kan forenes med travle familier.
Ligeledes synes jeg at det vil være fint med mulighed for en form for pause fra arbejdspligten, ( dog først efter et
medlemskab af en vis længde, hvilket sikrer at alle medlemmer har fornemmelsen af at vi ikke er en billig butik )mod en
merpris på poserne
Vi prøver med mere flydende/fleksible vagter i Vbro nu (pakke+mad-hold, intro+løssalg+lukke-hold)
Sammenholdet i den enkelte afdeling / team er vigtigt. Hvis jeg kender dem, jeg er på vagt med, så er jeg også mere
tilbøjelig til at møde op og giv den gas, end hvis personerne varierer fra gang til gang og vi ikke får knyttet os til
hinanden.

Varer og butik
Hvad savner du i KBHFFs vareudbud? (Flere svar muligt)
Ost, mælk og…
Kød og/eller f…

Ost, mælk og/eller æg

82

57.3%

Kød og/eller fisk

37

25.9%

Brød og bagervarer

24

16.8%

Intet

44

30.8%

Other

27

18.9%

Brød og bag…
Intet
Other
0

20

40

60

80

Hvad savner du i forhold til frugt- og/eller grøntsagsposen og løssalg? (Flere svar muligt)

Grøntsags- o…
En mindre gr…
En større fru…
Mulighed for…
Større udval…
Intet
Other
0

10

20

30

40

50
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Grøntsags- og/eller frugtpose hvor du selv kan bestemme mængden af hver vare (du kan vælge mellem 5-10 varer)

55

38.5%

En mindre grøntsagspose

20

14%

En større frugtpose

9

6.3%

Mulighed for at bestille poser via abonnement

25

17.5%

Større udvalg i løssalg

30

21%

Intet

53

37.1%

Other

23

16.1%

Er din afdelings nuværende åbningstid passende til at du kan nå at hente dine grøntsager?

90.2%

Ja

129

90.2%

Nej, jeg kan kun hente tidligere end den nuværende åbningstid

1

0.7%

Nej, jeg kan kun hente senere end den nuværende åbningstid

4

2.8%

Other

9

6.3%

Uddyb gerne dit ovenstående svar
Pt har jeg undervisning det meste af onsdag, jeg ville faktisk godt kunne hente min pose og tage tilbage på studiet, men
det er besværligt og jeg har dårlig samvittighed med at hente en pose når jeg for tiden ikke kan tage vagter.
spændende, at få grøntsager jeg ellers ikke ville få/købe
Afdelingen har åbent fra 16-19, hvilket er ret tidligt, efter min mening. Den måtte gerne lukke senere for min skyld.
Mere fleksibilitet ville være super. Både ang indhold i poser og vagter. Det kunne være godt hvis man kunne sætte sig på
en vagt der passede den følgende måned, i stedet for at det altid er den samme.
Jeg synes, at man skal passe på med at konkurrere med supermarkederne på hverken udbud, fleksibilitet eller
convenience. Hvis man fjerner ligheden i fællesskabet, så er det ikke længere et fællesskab.
In general, the system works reasonably well - and most changes i can think of might make things much more
complicated.
Det er muligvis meget besværligt for pakkerne hvis man selv kan bestemme mængden. Vi synes der er lidt for mange
kartofler i posen.
nej
Måske fra kl 15.30, dvs. udvide åbningstiden
Det væsentligste for mig er at jeg kan vælge grøntsagerne og ikke som nu, hvor det er for tit, at jeg smider ud, fordi der
er grøntsager, som jeg ikke har lyst til.
For me this works perfectly - both content of bags and opening hours
Den eneste dag om ugen jeg arbejder efter skole, der med er hele dagen optaget.
I min afdeling er butiksvagterne utroligt søde til at ringe til en og evt. lade varerne stå udenfor til en, hvis men er lidt
forsinket.
Ost, mælk og æg som løssalg kunne være rart. Men der var nogle problemer i nogle af afdelingerne ift. opbevaring på
køl. Er det noget, der kan løses? Glæder mig til at høre mere.
måske en idé at der var 2 muligheder
Jeg kan aldrig hente pga arbejdstider,
Især single-posen er meget vigtigt at gå videre med - det er især om vinteren svært at få spist en hel pose alene og jeg
kender rigtig mange der af den grund har holdt op med at være med/købe poser

Har du yderligere kommentarer til varer og butik?
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Som chauffør mangler jeg ofte telefonnumre til modtagevagter på vagtplanen, og ind i mellem bliver jeg nødsaget til at
sætte varerne uden for afdelingen, fordi der ikke er nogen til at tage i mod.
Et spørgsmål jeg ofte får ang.KBHFF "bliver det bragt, bærer de det op af trappen?"
Jeg synes at et bestillingssystem hvor man kan vælge mængden og hvad slags varer man vil have ville gøre en stor
forskel. Jeg vil sikkert handle det meste over KBHFF hvis det var muligt.
Det er for svært at bytte vagter.
Hvis man skal til at diffenrentiere tilbud til forskellige medlemmer, så nogen kan betale sig fra noget, eller slippe for noget
andet, så synes jeg, at man skal adskille disse tilbud fra selve den fælles indsats. Det kunne fx være ved at lave en
leveringsordning (der er jo flere firmaer der leverer hvad som helst hvornår som helst), hvor man så kunne slippe for at
være bundet af butikkens åbningstider, og man derfor kunne opnå fleksibilitet som fx Årstiderne. Det burde dog ikke
fritage fra at lægge arbejde, og betalingen burde holdes separat fra KBHFF og bare lægges oven i posens pris.
It would be nice to go to the farms, meet the farmers and maybe work there a bit to learn from them. Also, I would like to
suggest to improve the payment methods. Since I am a foreigner I do not have the Dankort and cannot pay for
vegetables from home. It would be great if you could consider also a Visa and Mastercard options. Also, do you consider
opening a food coop outside Cph (I live in Lyngby, so it is quite far for me) :)?
glemmer af og til at bestille. Ville være fedt med en reminder funktion
Kbhff er mega fedt. Og sydhavnsafdelingen er vildt hyggelig.
nej
Der er lugt- og fugtgener i pakkelokalet/butikken og jeg tror ikke, de ville blive godkendt af en kontrolmyndighed til
behandling af fødevarer
Det vil være rart hvis vi kunne bestille poserne senere end onsdag!
Jeg synes at kvaliteten ind i mellem har været lav.
Det er fedt man også kan købe mel, øl, andre ting generelt.
Som tidligere nævnt sætter jeg pris på, at jeg ikke kan vælge, hvad der er i grøntsagsposen. Med hensyn til
fødevaregrupper kan jeg godt lide, at KbhFF holder sig inden for planter og forarbejdede planteprodukter. Jeg ville ikke
have det godt med at skulle håndtere animalske varer som en del af mine vagter i KbhFF.
Tak til jer der gør en kæmpe indsats på tværs af afdelingerne!!
det skal være muligt at styre antal løssalgsposer til grønt. det med at der rundes op til delelig med 5 giver spild og
uforudsigelighed. ved frugtposer bliver der ikke rundet op. Tak fordi I laver dette spørgeskema. Det viser hvor mange
gode tanker og kræfter kff rummer. derfor er jeg medlem og glad og stolt over kff. hilsen kirsten nørrebro
Tiderne og medlemsadfærd ændrer sig, så dette spørgeskema og arbejdsgruppens arbejde er hyper relevant - godt
arbejde :) Flere undersøgelser viser, at det antal timer danskere bruger på firvilligt arbejde er faldet støt hvorimod
mængden af donationer til velgørende formål er steget. Jeg observerer individualisering: At danskerne gerne engagerer
sig i deres omverden, men prioriterer de nærmeste / familietid først, og med fultidsjob og andre aktiviteter bliver frivilligt
arbejde - til trods for at det kun er få timer hver anden mdr og for en god sag - ikke en aktivitet de fleste småbørnsfam
ønsker at læsse oveni en alm arbejdsuge/ i hverdagen - for børnenes skyld.
Vi er meget glade for poserne og deres indhold.
Jeg synes fødevarefællesskabet er en fantastisk opfindelse og jeg glæder mig hver gang jeg tager på vagt/henter mine
grønsager
Fordi jeg bor alene, synes jeg det kan være svært at nå at få brugt alle grøntsagerne i grøntsagsposen inden de bliver
kedelige. Det kunne være lækkert, hvis man kunne vælge mellem en 'single' pose og en 'familie' pose.
Jeg er generelt glad for indholdet i poserne, men de ville måske være godt hvis der kom en endnu bedre
rammebeskrivelse for månedens poser- fx i denne måned vil DR være kål hver gang, nu starter sæsonen med anden
uge osv. Jeg blev meget glad da jeg fandt ud af at der blev skiftet mellem æbler og svampe, så jeg kunne vælge
svampeugerne. Og så synes jeg at der er for mange krydderurter i poserne. De er dejlige, men forholdsvis dyre og skal
bruges meget hurtigt, desuden er der mange som selv har en lille tot krydderurt stående i køkken, altan osv.
Det ville være rart med større udbud men kan også se at det er svært at få supply chain'et til at hænge sammen da vi
aldrig ved hvor mange kommer/vil købe og vi skal også passe på ikke at skabe madspild i løssalg. Kød/fisk/mejeri skal
nok organiseres som bestilte varer, ikke til løssalg, men der vil være stor efterspørgsel og det er virkeligt noget hvor vi
kunne levere noget andre ikke kan/gør!!! Jeg mener årstiderne, løsmarked, lokalmarked, IRMA, mv. har taget noget af
vores business case (for dem der ikke kun er der pga. fællesskabet) men med høj kvalitet, ekstrem frisk, og
øko/bæredygtig kød/fisk/æg vil vi kunne tage business casen til nye højder :)
more English on all communication... PLEASE
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Forhenværende medlemmer
Hvad var de vigtigste motivationer bag din beslutning om at blive medlem i KBHFF? (Flere svar
muligt)

For at blive d…
Adgang til bill…
Adgang til gr…
At få direkte…
Ville gerne st…
Other
0.0

0.5

1.0

1.5

For at blive del af fællesskabet i KBHFF

0

0%

Adgang til billige grøntsager og frugt

1

50%

Adgang til grøntsager og frugt med høj kvalitet

2

100%

At få direkte kontakt til avlere

0

0%

Ville gerne støtte økologi

1

50%

Other

0

0%

Hvorfor er du ikke længere medlem i KBHFF?
Det er for tidskrævende (småbørnsfamilie) og markedet har ændret sig siden da (bla pga KBHFFs påvirking) og KBHFF
har ikke ændret fokus siden da og har dermed udspillet sin rolle (som jeg ser det)
Medlemmers manglende ansvar overfor fællesskab/forpligtigelser. Folk mødte ikke op til deres vagter.

Number of daily responses
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