Bondbloggen
1. Varför läser du Bondbloggen?
Antal respondenter: 129

-

Den är rolig, uppiggande och verklighetsnära
intressanta
Livet på landet är inte 2 dagar lika.
Intressant. Böndernas vardag i jmf med min egen vardag som bonde. Nya infallsvinklar.
intresserad av jord- och framföallt skogsbruk, intressant att höra andras tankar kring det. Läsa och se hur man
löser olika saker.
intressant med bönders vardag
Av kollegial nyfikenhet
Tycker den är intessant.
För att jag tycker att de som vill driva och upprätthålla en inhemsk livsmedelsproduktion är värda att
uppmärksammas också på ett positivt sätt. Det gör bondbloggen!
en månskensbonde
Min syster studerar till landsbygdsföretagare och jag är allmänt intresserad.
intresant
Inresse för jordbruk och livet på landet. Vill följa med hur jordbruket går vidare i EU.
Intressant att följa med andra bönders vardag.
Intresserad av lantbruk sedan barnsben och jobbat med lantbruk i olika former hela mitt yrkesverksamma liv!
Jag sysslar med jordbruk i mitt yrke
Är intreserad av allt som hör till landsbygden och lantbruk
intressant att följa med ett yrke som inte annars är så bekant för mig
intressant
Av intresse för jordbruk.
Trevliga inlägg och intresserad för allt som växer
Som agrolog själv är det roligt att läsa om verkliga livet, alla bloggaren är så bra att skriva, de skriver mycket
levande text, som man kan &quot;känna&quot; att det händer.
Intressant
Har själv stort intresse att jobba för Levande Lansbygd
För att jag skall bli bonde själv.
Jag tycker att böndernas jobb är intressanta och viktigast på detta jordklot.
Intressant att läsa om hur det är att vara bonde. Drömmer om det själv, men vet inte var jag ska börja. Här kan
man snappa upp ett som annat.
Rolig och intressant
he e intresant ti hör om ader bönder
då jag själv är jordbrukare så är de ju intressant att läsa hur andra tycker och tänker i svenskfinland som jobbar
i samma branch
Intressant att följa med de olika bönderna de olika årstiderna
kul
För att öva svenska.
För att det är intressant.De skriver om vardagen o att de är så bra att skriva.Bondbloggen är bra för oss..så vi
kan följa med olika skeden i bondelivet som man inte är med i mera men som barn nog.
Den är intressant.
För att jag själv jobbar inom lantbruksnäringarna och det är intressant att följa med vardagen hos de här fyra
bönderna.
Intressant att följa med vad som händer ute på gårdarna
Jag vet inget om hur livet ser ut för en bonde. Jag tycker om att läsa om hur livet ser ut för människor som
arbetar nära djur och natur.

-

-

-

Vad skulle jag annars läsa?
Trevligt att följa med vad andra bönder håller på med.
Intressant
Roligt att följa med vad som görs i Finlands &quot;modernäring&quot;!
intressant att läsa vad andra bönder sysslar med.
Är själv bonde och tycker det är intressant att läsa kollegers
åsikter tankar och vedermödor.
intressant
Tycker den är interessant att läsa. Det är roligt att följa med de olika bönder och allt som sker i bondes vardag
och icke-vardag.
Kända personer som bloggar
Bor själv på ett jordbruk och det är intressant att ibland se hur andra tänker om saker och ting. Men det kan
också lätt bli tvärtom om igenkänningsfaktorn är för hög.
Östnyländsk bonde
Är helt enkelt intresserad av vad allt som kan hända på en bondgård.
Intressant
För Nisses inlägg
Ett ämne som ligger mitt hjärta nära. Landet och livet där. Blir förvånad hur mycket det gått framåt sen min tid
som bondmora. Är även uppvuxen på en liten gård.
För att bloggarna skriver intressant, jordnära, humoristiskt och upplysande om sin vardag.
delvis bondmora själv, växte upp på en bondgård.
Vill följa med andra bönder och deras vardag
Jag har ett intresse för jordbruk och landsbygd för att jag själv växt upp i den miljön men idag är allt mindre
delaktig.
Tycker det är intressant att följa med, samt att Sonja är släkt till mig.
Som staadsmänska är det roligt och intressant att läsa om bönderna. Dessutom skriver de bra och roligt.
intressant,lokalt
jag är själv bonde och tycker att det är intressant hur andra bönder har det.
Intressant att läsa om hur det är i svenskfinland och inte enbart stadsmiljö. Jag är uppvuxen i Lovisa men bott
och arbetat i Mariehamn, Närpes och Vasa. Bor nu i Närpes och följer med varje dag vad bönderna sysslar
med.
Jag bor på landet, tycker att bloggen är kul, skribenterna är duktiga och humoristiska. Balansen mellan
djurhållare och spannmålsodlare är bra. Bra med den vardagliga touchen, traktorproblem, tjuriga tjurar,
snöelände m.m.
F.d. bonde
för att det är kul att se vad kolleger i olika delar av landet har för funderingar om det dagliga livet. Bondbloggen
har liksom facebook blivit många finlandssvenska bönders &quot;kafferum&quot;
skoj att läsa och få inside information om ett yrke. Bor själv på landet men klipper knappt gräsmatta :-)
Jag är själv jordbrukare, det är intressant att läsa om andras syn på saker.
Det är intressant för en bonde och inläggen är roligt skrivna.
För en pensionerad jordbrukare är det intressant att ta del av ärenden som dagens jordbrukare funderar på.
INTRESANT
För att det är intressant
Är själv jordbrukare
Intressant läsning
för att hä jä kul å läsa.
Jag har vuxit upp på landet i en jordbruksbygd och har dessutom kommit i kontakt med jordbruksfrågor genom
mitt yrkesliv.
För att bloggarna är intressanta för en storstadsmänniska som har intresse för lantlivet.
Humoristiska, innehållsrika, sakliga inlägg. En daglig skön läsestund!

-

-

-

Det är intressant att läsa om vardagen för bönder.
Det är intressant och roligt att följa med böndernas göranden och låtanden, tankar (Nisse, Kalle) och
förklaringar (Mats)
Den är intressant och underhållande.
jag tycker det är intressant att följa med vad som händer runt om i svenskfinland.
Det ger en intressant möjlighet att följa med vad som händer i byn där jag är uppväxt (bor nu på annan ort)
Bor på Landet, aldeles för nyfiken..
Intressanta historier och olika vinklar på vardagliga problem.
Jag är född och uppvuxen på landet, utbildad inom livsmedel så intresset finns den vägen. Är hemma från
Östensö...
Jag studerar lantbrukspolitik och är hemma från jordbruk, så jag har ett stort intresse. Dessutom är
bondbloggen underhållande.
Intresserad av frågorna ur jordbrukarens perspektiv. Är stadsbo. Dessutom skriver gänget väldigt
underhållande.
nyfiken.man lär sig så länge som man lever
är själv bonde, så det är intressant att följa med bekanta frågor
Aktuell, intressant
Kiva, gillar jordnära saker. Lär en mycket!
intreserad andras vardagar går
Har själv varit bonde med äggproduktion och
spannmålsodling i ett 20-tal år
Är uppväxt på en bondgård, en av bloggarna &quot;bekantas bekanta&quot;, underhållande och insiktsfulla
skriverier som väl
är intresserad av jordbruk i allmänhet, månskensbonde själv
Mycket intressant.
Är själv bonde, fina berättelser allihopa, intressanta, lite annorlunda de gårdar med djur ,om man jämför med
vår spannmåls-gård,, mycket bra , mera av denna sorts bloggar. Fint att dessa har orkat skriva om jobbet sitt.
den jer bra.
Det är så intresant attt läsa varje dag och se vad bondbloggarna har gjort.
Bra tidsfördriv, känner två av bloggarna personligen, intressant att läsa om bondens vardag i olika delar av
Svenskfinland.
kul
den handlarom vardagliga saker både här och i finland
intressant
Intresanta
Min skolkompis Sonja Ek-Johansson var en bloggare, såg &quot;reklamprogram&quot; på FST på slump, och
där var det =). Vi är båda agrologer från Skuffis (dåvarande Yrkeshögskolan Sydväst, som heter idag YH
Novia). Det är jätteroligt att läsa bloggen, när den baserar sig på vardag och alla har hittills skrivit mycket
levande och lättläst text av sina verkliga händelser.
Bloggen är välskriven och har ett varierande och intressant innehåll. Kommentarerna håller också en saklig ton
och ger ofta nya vinklar till inlägget. Passligt med tävlingar och annat 'interaktivt'.
Det är intressant att följa med vad bloggarna håller på med.
För mej är det intressant att följa med bondbloggen från olika håll i Finland.Jag bor själv på landet och känner
tydligt igen mej både när det går bra eller när det strular till sej.Bloggen är så intressant att jag besöker den
varje dag. Tack och god fortsättning till er alla.
För att jag träffat Nisse Husberg i helt andra sammanhang. Jag är 100 % stadsbo och dessa bloggar har varit
mycket intressanta att läsa och följa upp. Ni har &quot;hittat&quot; bra personer, fortsätt
Hemma från jordbruk men inte längre i kontakt med näringen
Det är intresant att följa böndernas jobb.
jordbrukardotter, bor på landet, intresserad av jordbruk, läser mycket bloggar

-

-

för att jag, som är fullständig asfaltblomma, lär mig mycket om livet på landet. bra skribenter som på ett lättsamt
och informativt sätt skildrar sin vardag.
För att jag själv är jordbrukare och tycker det är intressant att läsa vad de skriver om
Roligt, för när man själv är bonde och får läsa vad andra komenterar.
Väldigt rolig och mycket intressant
För att se vad kolleger håller på med
Intressant att följa med andra bönders företagande och tankar kring liv och arbete på landsbygden
Jag tycker den är intressant, välgjord och handlar om sådant som jag själn kan identifiera mig med.
&quot;Livet på landet&quot; är helt enkelt mycket intressant för en inbiten stadsbo.
det är kiva och intressant att veta vad som händer runtom i landet hos yrkesbröder. Nyfiken som man är är det
ju lite socialpornografi även... Och kommentarerna är ju även roliga att läsa!
är själv lantbrukare
De fyra bönderna beskriver sin vardag på ett trevligt och intressant sätt. Jag har vuxit upp i en jordbruksbygd
och tillbringar fortfarande en del av sommarhalvåret där trots att jag är stadsbo sedan nästan 50 år. Mycket av
det alla fyra beskriver är bekant. I mitt yrkesliv fick jag en viss insyn i lantbrukslagstiftning.
Intressanta berättelser.
Intresserad. Uppväxt på landet och mina första sommarjobb var dygnspridning (med grep) och höbärgning - hö
på stör.
Tycker den är intressant.
Man blir beroende efter första bloggbesöket!
Intressant, rolig och givande
Är själv jordbrukare/skogsbrukare

2. Hur hörde du om Bondbloggen?
Antal respondenter: 129

3. Kände du någon av bönderna från tidigare?
Antal respondenter: 129

4. Hur ofta besöker du Bondbloggen?
Antal respondenter: 129

5. Vad tycker du om blogginläggens längd? De är
Antal respondenter: 129

6. Vad tycker du antalet bilder på bloggen? De är
Antal respondenter: 129

7. Har du tittat på något av Bondbloggens videon?
Antal respondenter: 129

Öppna textsvar: har inte tittat - varför?
visste inte om dem
visste inte att det fanns
har inte blivit av
lat att klicka
för långsam internetuppkoppling
Okänt inslag
vetintvardomjer
vet inte
tidsbrist
har sällan tittat. Har lite för långsam internetuppkoppling

8. Antalet video är
Antal respondenter: 129

9. Vad tycker du om innehållet i videona? Vad vill du se mer/mindre av?
Antal respondenter: 64

-

-

-

bönder i arbete
Bra.
bra videor ofta, beskriver något arbete eller händelse.
OK
Lantbruksarbete.
Videon som åskådliggör t ex något arbetsmoment eller någon maskins funktion känns intressanta. Högst
smäller nog videon på djuren och allt detta gäller naturligtvis även foton! Överlag har jag inte upplevt att något
av böndernas uppladdade bildmaterial skulle verkat ovidkommande.
Mer av böndernas gårdar.
Mera om skog och skogsbruk.
Skulle vilja se mer maskiner &quot;in action&quot;, hur de fungerar i arbetet. Kanske fler videon/foton på vad
en bondes arbete går ut på, kunde kanske vara intressant också för dem som inte är så insatta i
jordbruksbranchen.
Svårt att säga när allting är intressant på olika sätt.
Jag tycker att de som bloggar ska få visa vad de har på hjärtat, så tar jag ställning till om det är intressant eller
inte.
bra
Kul att se hur grejer funkar t.ex tistelklipparen.
Innehållet har nog varit bra, kanske det skulle kunna vara ännu flera videon p.g.a. för dem, som inte känner till
termerna, och hur allt ser ut, speciellt unga stadsborna
Det är nog helt ok.
Vardagen år bäst...

-

-

-

-

ti e no rkti bra
allt möljigt
bra
Innehållet är helt ok. Klart att det skulle vara roligt att se mera men det finns inte alltid tid för en bonde att filma
alla olika arbetsskeden, och det händer inte alltid något intressant just då man har kameran i högsta hugget. En
tv-serie om bondens vardag skulle ju kanske vara intressant=)? Följa med några bönders olika arbetsskeden
under ett år och sedan göra en kort serie av det?
informativa
Gör gärna längre videon. 5 - 15 minuter videomaterial till exempel istället för 15 sekunders filmsnuttar.
Riktigt bra!
De flesta jag har sett är intressanta
ingen åsikt
Kan inte minnas att jag sett någon video.
Bra
Mera av Nisses maskinpark
Tycker det är bra som det är. Man får bra inblick av vad som händer av dessa små snuttar ni visar. Det är ju
ofta helt apropå man får att bra inslag för video.
Det är upp till bloggarna vad de vill filma/visa. Det mesta är intressant
Tv inslagen har varit bra.
Bra, det får vara helt vardagliga saker.
Mera bilder ur arbetet, naturen och människor.
Mera djur och maskiner
Mer djur tack!
Har sett så sporadiskt så jag kan inte uttala mig om saken
ok
Helt OK!
Är allätare också när det gäller video. Allt som på något sätt kan anses vara dokumentärt är välkommet.
Jag har sett sporadiskt på det som verkar intressant.
Mats har inressanta videon. Mera sådant som berör bondens dagliga sysslor.
&quot;bör hållas &quot;korta&quot;
Kvaliteten ojämn.
Traktorjazzen var ganska häftig. Mats' video om slyavverkningen var informativ. Tänk så elegant det är, när
man kan och har grejorna.
bra
allting kan göras bättre
de jag sett är ok, skall vara ganska korta o händelserika för att man skall idas se dem
Svår fråga, beror så mycket på vad det handlar om. Kalvdansen var tämligen enformig trots sin korthet, vore
roligt att se hur träd avverkas eller hur någon fixar någonting praktiskt. Ger ibland vinkar och inspirerar till goda
råd.
maskiner
nog är videona helt ok
Djuren är roliga att se på
jag har inte gluttatpåhä
Djur
De är intressanta. De förklarar saker bättre för en stadsbo, som inte kanske känner till, vad olika termer betyder
osv.
Kanske mera videon om bondens vardagliga sysslor (mjölkning, jordbruk, skogsarbete). Nu verkar det messt
vara speciella händelser som kommer på video - och roligt är det ju också - men vardagliga saker är nog lika
intressanta för en stadsbo.
Jag sku vilja se mer av olika arbetsskeden.men inte för långa.

-

Har inte tittat så ofta på videona, men mera av böndernas egna videor, inte så intressead av att se inspelningar
från olika tv-program bönderna medverkat i och liknande
de är ok
Kul
Helt ok,bilderna ger nästan mer men videorna är ett trevligt avbrott.
Djurvideon är alltid trevliga (det är nu bara så). Men visst är det omväxlande att se även annat!
Innehållet är ok.
Kvaliteten beror också på egen dator och anslutningshastighet så
i mitt fall får sas se mej i spegeln då kvaliteten är lite sisådär.
Bra, det är en händelse som sker just då på någon av gårdarna.

10. Har du lyssnat på något av Bondbloggens radiointervjuer?
Antal respondenter: 129

Öppna textsvar: har inte lyssnat, varför inte?
har inte hört om dem, kommer opasslig tid.
lyssnar ej så mycket på radio.
lyssnar numera mycket litet på radio, jag vet inte ?!?
har inte kommit mig för
läser främst på jobbet
Lyssnar radio endast i bilen, har inte ens kommit ihåg, att man skulle kunna lyssna också. När kommer dem?
vetint
visste inte om dem
har inte vetat om det
lyssnar inte så ofta på radio
Inte råkat ha radion på då.
visste inte om saken
taskig mottagning
sändningarnanårinte fram därjag bor.
tidsbrist
Visste inte om dem
lyssnar inte på Vega
lyssnar inte på radio
Har inte tagit mig tid
Lyssnar sällan på radio
Det har bara råkat sej så

11. Vad tycker du om innehållet i radiointervjuerna? Vad vill du höra mer/mindre av?
Antal respondenter: 44

-

-

Mycket bra
Bra innehåll.
Ofta också upplysande för andra. Det blir ju så då de svarar på intervjuarnas frågor.
Bra Pr.
Jag tycker det är intressant att höra bönderna muntligt återge det de skriver om i bloggen - förstås är det
onödigt att de berättar exakt samma sak som man kan läsa om i bloggen. Överlag tror jag att de bästa
intervjuerna är de som går ut ifrån det som bönderna själv har mest på ytan, vad det vara må, och reportrarna
spinner vidare på det med sina frågor.
Helt ok.
Ingen åsikt! Tyvärr!
bra
Det är nog jätte bra.
ti e bra
mycket bra
vetint
BRa de också!
Låter lika trevliga som de låter!
ingen åsikt
Det är bra att få fram hur livet är på landsbygden och att de som inte annars kommer i kontakt med folk från
landet har en möjlighet att se hur förhållandena är.
Oxå bra, man tycker att man blir mer och mer &quot;bekant&quot; med bloggarna för varje gång man lyssnar
på dem.
Bra!
Tycker att bönderna är mycket bra på att beskriva deras liv och intressen. De positiva delarna av livet är alltid
roliga att höra och gärna mer sånt.
Tycker att de varit bra.
Mera vardag
De är ok som de är.
ok
Bra och sakliga inlägg!
Samma svar som för videon. Verkligheten är mest intressant.
Intressant, fast jag har inte lyssnat på länge
bra
kommer inte ihåg vad bbdiskuterade om
har inte hört så många, men det är säkert ett bra sätt att väcka ytterligare intresse för bondbloggen
de har varit bra o lagom långa
Det är ju fakta om och av bondbloggarna vi vill höra.
Jag tycker att dom har varit bra
Bra
Radiointervjuerna har inte varit sååå givande för mig. Mats tankar i nån 'intervju' gillade jag, men annars är det
lite onödigt mycket struntsnack och lite sakinnehåll i snuttarna för min smak.
Innehållet är ju aktuellt. Bra
Intervjuerna har varit bra, ganska variernde beror på vem som blir intervjuad
roliga
OK, alla bloggarna gör sig bra i radion, speciellt Mats.
Jätteroliga! Fortsätt gärna!
Ok.

-

Bra!
Kan inte svara på det.
Ok

12. Rekommenderar du Bondbloggen åt dina bekanta?
Antal respondenter: 129

13. Är du medlem i Bondbloggens sida på Facebook?
Antal respondenter: 129

14. Följer du med andra bloggar?
Antal respondenter: 129

Öppna textsvar: ja, vilka?
massor
Lundagård och några till
bloggen.fi
några icke bondbloggar
det är mest sådana som handlar om jordbruk
flera på ratata
många olika
flera på bloggen.fi
Är så många så det ryms inte här.
diverse vänner & släktingar
bloggen.fi
många andra bloggar, både bekantas bloggar och 'storbloggare'
hbl's olika bloggar
några finlandsvenska
X

-

många
Min dotters.
Avd. kuriosa
utländska mest svenska
handarbets och inrednings mm.
Finska, svenska och tyska bloggar som riktar sig till pensionärer eller som behandlar litteratur o.dyl.
Bl.a. en del handarbetsbloggar
Sverigesvenska politiska bloggar
Bondmoran
Henrik Perret, Kyrkpressen, Några privata
fågelbloggen
Vega och Martha
bloggen.fi
flere olika
handarbets bloggar
Några privata hästrelaterade
mest handarbets- och matbloggar
Många. Svenska storbloggare och bloggar tillhörande mer eller mindre bekanta.
ett hundratal, det finns inte utrymme här att räkna upp dem alla
vissa av HBL:s bloggar
det varierar nog...
byfånen m.fl
Finska, svenska och tyska bloggar som riktar sig till pensionärer eller som behandlar litteratur o.dyl.
ett antal idrottsbloggar
Mitt Åboland-människan mitt i livet
Marthabloggen, Västnyland

15. Hur skulle du utveckla Bondbloggen?
Antal respondenter: 49

-

-

-

genom att ta in gästbloggare
fungerar bra såhär.
Fortsätt i samma anda
Jag har just nu inte någon konkret idé men jag tror att det vore kul att fortsätta ha med kreativa, roliga små
läsartävlingar där man kan vinna en bondbloggen-keps eller varför inte något annat med bondbloggenlogon.
Vore roligt att se någon statistik på aktiviteten i just läsartävlingarna!
Skulle vara intressant att få följa med olika sorters bönders vardag, t.ex. fårfarmare, grisuppfödare,
skogsbrukare...
Mera frågor och svar, kanske, men det är svårt att hålla poå en saklig och rumsren nivå!!!!
utveckla aktuella saker
Nu är bra, det finns olika produktionsgren representerat, kanske också någon, som skulle ha svin, fjäderfä,
hästar, växthus? Eller t.o.m. renuppfödare? Pälsfarmarens vardag skulle vara intressant också, men risken, att
kettutyttöverksamheten slår till är för stor.
Någon person till.
Skulle vara bra med mera kategorier kanske. Skulle vara kul med lite nytt utseende. Skulle vara bra om man
kunde samla all kunskap på något sätt, typ i någon slags handbok eller dylikt kanske i stil med alternativ.nu?)
vet ej
den är ganska bra som den är men flera bönder tack
jagvetint
--

-

-

-

-

-

-

Den är bra som den är, inget behöver förändras för att jag ska fortsätta följa den.
Mera marknadsföring av Bondbloggen (via TV, radio och tidningar)!
Kanske vidga bloggutbytet med t.ex månskensbönder, skogsbrukare, hästgårdar m.m
kanske mera tävlingar där man kunde delta aktivt. T.ex. julrimmen var riktigt bra.
Kanske genom att byta personer ibland. Det finns så många olika inriktningar jordbrukarna att man behöver få
fram nya vinklingar av livet på landet.
Ta in lite mera av den övriga familjen. De brukar ju oftast vara delaktiga i jobbet på en gård. En del är nog
delaktiga redan, jo.
Synd att bloggarna slutar. Men - hitta nya intressanta människor som är bra på att uttrycka sig. Jag läser!
Det är pågång med fler/nya bönder alltid intressant med mer mångfald. Kanske få med mer vad som händer
med böndernas produkter när de vidareförädlas/säljs.
Det får gärna vara någon ålänning med för att täcka hela landet.
Möjligen någon annan produktionsgren, höns eller fårfarmare? Skogsbonde har ju efterfrågats.
Mera, större
Större spridning på bloggarna, saknar t.ex. en svinfarmare eller utpräglad entreprenör för att visa vilken vidd av
olika mångsysslare vi har på landet.
Vet ej. Tycker den är lämplig. Hoppas få veta Sonjas slutresultat :-) Det är kanske bra med rotation i bönderna
men gillar de som finns . Kul när de skriver relaterade ämnen. Nisses reparationer och donande har jag citerat
för familjen som goda exempel.
Fortsätt samma stil
Kanske ytterligare ett par bönder som skriver sina inlägg.
Kanske med någon som inte är utpräglat &quot;bonde&quot; men som sysslar med annan sorts odling eller
djurskötsel. Ekologisk grönsaksodlare eller hästuppfödare t.ex. En mink/rävfarmare kunde vara intressant men i
dessa tider kanske för provocerande.
Kanske någon bloggare till. Men jag vill absolut inte mista de som varit med från början - Ifall några fler kom
med så behövde alla inte skriva så ofta...
Jag skulle inte försöka styra utvecklingen utan låta bloggarna, gamla och eventuella nya, utveckla Bondbloggen
som de vill.
Några fler bloggare, svararna bör registrera sig och använda &quot;eget&quot; namn
hoppas att den fortsätter intressera allmänheten, det är viktigt att sprida information om bondelivet, speciellt
viktigt att få se hur väl man tar hand om och bryr sig om produktionsdjuren på gårdarna, helt annat än den
förvrängda bild aktivisterna ger av djurhållningen i Finland
Vet ej
Även andra typer av lantbruk borde vara representerade; svinuppfödning, får, potatisodling,
maskinentreprenad, andra binäringar, SKOGSBRUK. Listan kan göras lång...
Nya bönder med andra typers jordbruk. Temainlägg där var och en i sin tur behandlar något visst ämne
(spontana såna har det ju funnits, typ gårdens maskiner)
Den är bra som den är och om det kommer nya bloggare så förnyar den ju automatiskt.
Kanske mera bilder.
Den är bra som den är, lättläst utseende och laddar snabbt
är helt nöjd som det är. bra spridning, både geografiskt och ämnesmässigt.
OBS! det finns ingen ruta för allmänna kommentarer, så jag säger det här: på fråga 4 ljuger jag, jag *besöker*
aldrig Bondbloggen. däremot följer jag med bloggen i min RSS-läsare, som jag kollar varje dag. ;)
Jag skulle vilja ha med någon storbonde. De som har varit med nu satsar ganska &quot;försiktigt&quot; i
jordbruket. Enligt min personliga åsikt borde Nisse inte alls vara med. Han representerar inte alls en riktig
bonde. Inte håller någon riktig bonde (som satsar seriöst) på med sånt där gammalt fallfärdigt skrot. Dessutom
gnäller han alltför mycket på lönsamheten (vilken i och för sig inte alls är bra men det behöver ju inte tas upp i
varje inlägg)
försök att hitta nya
Fortsätt i samma anda, yrkesmässiga kommentarer varvade med annat smått och gott.

-

-

Kanske en eller två till bloggare.
just nu är jag ganska nöjd.
Eller jo: tävlingar piggar alltid upp.
Och kanske just något spel som kobingon (det var kul!)
Gärna i samma lediga och naturliga stil som nu med samma bloggande bönder som hittills plus några nya
bloggare.
Konceptet är bra - eftersom det finns flere bloggare blir utbudet per automatik tillräckligt och det man inte är
intresserad av behöver man inte läsa.
Håll den så här, det är ett bra koncept

16. Kön
Antal respondenter: 129

17. Ålder
Antal respondenter: 129

18. Var bor du?
Antal respondenter: 129

19. Hur länge har du läst Bondbloggen?
Antal respondenter: 129

