
16/12/2019 Bæredygtig Energi på Roskilde Festival

https://docs.google.com/forms/d/1RanLmPyuLDcFdd51LZoJ5XTII43VdE4B3kYT6ni056I/viewanalytics 1/3

Bæredygtig Energi på Roskilde Festival
33 svar

Hvor gammel er du?
33 svar

Har du prøvet de forskellige alternative ladestationer, Roskilde
Festival har tilbudt henover de sidste par år? (Eksempelvis:
"Ladecykler", "Smarttables" m.m.)
33 svar
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Hvis ja, hvordan var din oplevelse med disse ladestationer. Uddyb
gerne i feltet "Andet".
15 svar

Er du typen som er nysgerrig efter nye projekter / events når du er
på Roskilde Festival?
33 svar

Hvor villig er du til at lave fysisk aktivitet, for at få ladt dine mobile
enheder op?
33 svar
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På en skala fra 1-5; Hvor vigtigt er det for dig, at Roskilde Festival
bevæger sig mod en mere bæredygtig festival? (Mad, affald,
energi osv.) Hvor 1 er "ikke så vigtigt" og 5 er "meget vigtigt"
33 svar
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