
Antenngatan och Frölunda Norgårds odlarförening 

Verksamhetsberättelse för 2016 

Föreningen Antenngatans odlarförening bildades i Västra Frölunda under 1900-talet. Men det har odlats länge tid än 
så i området. Lotterna arrenderas av Göteborgs kommun och är fördelade på två områden- Antenngatan längs med 
Antenngatan i Järnbrott samt Norgården söder om rondellen i korsningen, Radiovägen och Antenngatan. 
Varje område utgjorde till en början varsin förening som slogs samman i januari 1997. 
På lotterna får odlas grönsaker, blommor och bär. Enligt reglerna får en redskapslåda placeras på lotten men inga 
byggnader eller större växthus. 
 
Under 2016 har merparten av lotterna varit uthyrda och efterfrågan har varit stor under året på lotter. Under 
sommaren stod ett femtontal personer i kö. Då skapades två mindre lotter i område 1 på Antenngatan. Cirka 38 
lotter har under året bytt odlare. Vår nya uthyrare Gunnel har därför haft mycket arbete med detta.  
Under vårens städdag förbättrades dikena på område 3 och fyra. Senare under våren hyrdes en flismaskin för att 
använda organiskt material på lotterna. Under sommaren gjordes en insats och två bilar skräp avlägsnades. 
Vid höstens städdag monterades nya grillar trots det regniga vädret fick vi mycket gjort. 
I december lanserades föreningens nya hemsida på egendomän. 
 
På Norgården har förrådet organiserats och trimmern har lagats.  

 De största utgifterna för föreningen var under året var vatten, hyrtoalett samt arrende av marken.  
Årsavgiften för 2016 var 7,75 kr/m2. Resultaträkningen beräknas till ett underskott på 269,82 kr. Föreningen har en 
stabil ekonomi med ett kapital av ca.76 000 kronor. För detaljer se balans och resultaträkning. 
 
Arbetsgrupperna har generellt fungerat bra. Underhållsgruppen har fokuserat på att underhålla Gula stugan. 

Ansvaret för gräsklippare har överförts till gräsklippargruppen och styrelsen att sköta. Gräsklippningen har fungerat 

under säsong med lite initial uppstart av styrelsen. 

Styrelsen under 2016 utgjordes av: 

Ordförande   Richard Lymer 
Kassör  Peter Frank 
Sekreterare  Anders Bergström 
Ledamot  Åsa Almqvist 
Ledamot  Malin Gustavsson(Vakant under andra halvan av perioden p.g.a. studier) 
Suppleant   Gunnel Blom Persson 
Suppleant   Ulla Abel Engdal 
 
Övriga förtroende valda 
Revisor  Frank Beal 
Revisorsuppleant Lena Aydogan 
Valberedning  Lena Aydogan (sammankallande) 

Förnamn Efternamn (anonymiserat enligt begäran) 
Vakans fylldes med Therese Söderqvist under året. 

 
Under året har styrelse haft elva protokollförda möten. 
Föreningen har arbetat med digitaliserat medlemshanteringen. Vidare har styrelsen arbetat med att få alla lotter 
uthyrda och i odling. Prioriterat under året har varit att få alla medlemmar att ingå i en arbetsgrupp, arbete har även 
gjorts för att uppdatera ordningsreglerna. Tre lottsyner har genomförts under året. Styrelsen fann anledning att 
varna ett trettontal odlare och senare utesluta odlare. 
Medlemmarna har under året kunnat delta i Fasighetskontorets föreläsningar och utflykter. 
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