
Powered by

NGAs aktiviteter, utvärdering 2022 och 
förslag för 2023
Tuesday, March 14, 2023
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Date Created: Monday, November 28, 2022

30
Total Responses

Complete Responses: 30
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Q1: Har du deltagit i någon av nedan listade aktiviteter?
Answered: 30   Skipped: 0
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nej

ja, 1 aktivitet

ja, 2 aktiviteter

ja, 3 eller fler aktiviteter

-Slåtterkurs 29 juni
-Ängsvandring 15 maj och
27 juli
-Studiebesök Vånö14 juli
-Studiebesök Utö
våtmarker 4 augusti
-Föreläsning fisk och fiske
i Stockholms skärgård 13 
augusti
-Svampvandring 24 
September
-Föreläsning hållbar
energi 29 oktober
-Föreläsning elbåtmotorer
19 november
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Q2: Om du har deltagit i en eller flera aktiviteter, hur nöjd är du med 
aktiviteten/aktiviteterna i stort? Lämna gärna en kommentar också.
Answered: 11   Skipped: 19
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Mycket nöjd

Ganska nöjd

Ganska missnöjd

Mycket missnöjd
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KOMMENTARER
• Lärorikt, inspirerande, trevligt.
• Härligt med kunniga människor och som villigt delar med sig av sitt 

kunnande.
• Jag har tyvärr inte haft möjlighet att delta i ovan aktiviteter då jag bor på 

annan ö, men på avstånd har de verkat väldigt kul och intressanta!
• Länk för virtuellt deltagande vore väl bra att prova. Jag är inte bofast, har 

inte tillgång till eget boende men skulle gärna delta.
• Har varit mycket lärorikt och dessutom bra för kontakter med andra med 

liknande intressen på öarna runt i kring.
• Lärt mig mycket nytt och fått provat på,tex att lia.

Q2: Om du har deltagit i en eller flera aktiviteter, hur nöjd är du med 
aktiviteten/aktiviteterna i stort? Lämna gärna en kommentar också.



Powered by

Q3: Hade du velat deltaga i någon av de listade aktiviteterna som du inte deltog i? 
(Gäller även om du deltagit i någon aktivitet.)
Answered: 30   Skipped: 0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja

Nej
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Q4: Om ja, vilken är den främsta anledningen till att du inte deltog?
Answered: 27   Skipped: 3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hade inte fått information om aktiviteten

Jag var inte ute i Nämdöskärgården den dagen

Jag var ute i Nämdöskärgården men hade inte möjlighet att ta
mig till aktiviteten (t.ex, hade inte tillgång till båt)

Jag ville hellre vara ute i det fina vädret

Annan anledning, specificera här:
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KOMMENTARER
• Hade besökare
• arbete samt andra möten/aktiviteter för SIKO
• ont om tid
• Tiden för aktiviteten krockade med andra inbokade aktiviteter
• Se ovan
• Upptagen

Q4: Om ja, vilken är den främsta anledningen till att du inte deltog?
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Q5: Skulle du ha deltagit om det funnits möjlighet att deltaga virtuellt (gäller 
föreläsningar)?
Answered: 28   Skipped: 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja

Nej
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Q6: Vilken veckodag och tid på dagen passar dig bäst att delta fysiskt i aktiviteter?
Answered: 25   Skipped: 5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Lördag förmiddag

Lördag eftermiddag

Söndag förmiddag

Söndag eftermiddag

Vardagar efter 16 (ej fredag)
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• En liekurs till vore bra och en sådan är ju planerad. Vi har köpt lie men inte använt den än. Känner mig ännu osäker på 
skärpningen. ---När det gäller stora slåtterbalken (mountain press?) så tycker jag det behövs mer instruktion om den. Jag blev 
förskräckt när jag såg nybörjare köra i högt gräs utan att veta vad som dolde sig i det. Och ner i diken. Jag tror det är risk att 
apparaten går sönder om den inte hanteras mer varsamt och med mer kunskap. Jag vill köra med den på Marsängen, med 
den där buntaren. ---Vi går gärna på fler kurser och föreläsningar av den typ som redan har varit.

• Medicinska växter, traditionella snickarkunskaper
• Sgu och sjöbottenundersökningen
• Odlingskurser . vad lämpar sig att odla på Nämdö?
• Mer kring biologisk mångfald och kommande klimatförändringars påverkan på skärgården. Framtidscenarier
• danskurs / kurs i balansträning och träning i att kunna falla utan att bryta armar och ben.
• Våtmarker är alltid intressant ämne
• Inga just nu.
• Skogsvård med fokus på hållbarhet. Motorsågskurs. Röjsågskurs
• Fler svampvandringar, ängsvandringar, lära om lin och linberedning,föreläsningar om biologisk mångfald, mm.
• installation av solceller

12 svar

Q7: Har du förslag på ämnen för kurser eller föreläsningar som du tycker NGA bör 
organisera på Nämdö? Skriv gärna också namn på föreläsare om du har förslag.
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Q8: Är det någon annan typ av aktivitet du skulle vilja att NGA ordnar 2023?
Answered: 23   Skipped: 7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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nej
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• Studiebesök på andra öar.
• Val av fågelskyddsområden specificeras i Nämdöskärgården
• Surdegsbakning
• Ekosystemtjänster
• Busstur och guidning till ETC solcellspark i Katrineholm
• Vandring med fokus på historia. Tex hur kan en läsa av i naturen/landskapet hur det 

brukats i äldre tider. Vandringar med naturexperter (såsom tex ängsvandringarna) för 
att lära om flora och fauna i olika miljöer i skärgården.

• Lära mer om biosfärområden ev besöka ett biosfärområde.
• Båtresa genom blivande Nationalparken
• Utgrävning på Nämdö, leta efter fornlämningar mm. Vore kul om det fanns alternativ 

där man kunde ta med sig barn (5-12 år)

Q8: Är det någon annan typ av aktivitet du skulle vilja att NGA ordnar 2023?

9 svar



Powered by

Q9: Jag skulle kunna deltaga i aktiviteter på Nämdö
Answered: 25   Skipped: 5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Under hela året

April - oktober

Under sommarlovet

Här kunde man bara välja ett 
alternativ
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• Majoriteten av respondenterna hade inte deltagit i aktiviteter – vi har nått ut till nya 
potentiella deltagare i kommande aktiviteter. Roligt att se att intresset finns!

• De som deltagit i aktiviteter var mycket nöjda 
• 90% av respondenterna hade velat deltaga i någon aktivitet som de avstått från främst pga

att de inte varit ute i Nämdöskärgården. 
• Endast tre personer av 30 missade pga att de inte hade kännedom om aktiviteten. Det betyder att vi når ut väl 

med information om aktiviteterna
• 54% av respondenterna som inte deltog skulle ha deltagit i föreläsningar om det funnits videolänk

• Lördagar är den dag som passar bäst för flest och då helst förmiddag
• Majoriteten kan deltaga i aktiviteter hela året – bara 16% svarar att de kan deltaga på 

sommarlovet  
• 61% tycker inte att vi ska ordna någon annan typ av aktiviteter – de är tydligen nöjda med 

utbudet
• Många intressanta och varierande förslag på aktiviteter

Några slutsatser….
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