
Vårinformation Antenngatan och Frölunda Norgårds odlarförening 2017

Årsmötet
Vid årsmötet 11 mars valdes en ny styrelse. Nya ledamöter är Miguel Garcia Yeste som sekreterare, 
Ingbritt Gustavsson och Therese Ottosson båda valda till suppleanter.
Årsmötesprotokoll finns snart att läsa som pdf på vår hemsida.

Ny hemsida
Sedan sent i höstas har förening en ny hemsida på egen domän.  
www.antenngatansodlarforening.se
På hemsidan kan man läsa om föreningen, om aktiviteter och aktuella föreläsningar. Vill man kan 
man bli med i vår facebookgrupp sök på antenngatan och odlarföreningen.

Vårens städdag kommer att bli lördagen den 29 april kl. 10.00

Vi söker någon som vill ställa upp och köra bilen till återvinningsstationen. Hör av dig till någon i 
styrelsen.
Vatten och hyrtoaletten kommer att finnas i tid till städdagen.

Närvaro på städdagarna 
Närvaro är obligatorisk enligt ordningsreglerna och krävs av oss som arrendatorer från kommunen.
Se till att bocka av ”Lottens” närvaro vid början av städdagen.
Har du inte möjliget att komma meddela städgruppen eller någon i styrelsen. Eller maila föreningen, se 
nedan.
Någon form av kompensations uppdrag ordnas. Oanmäld frånvaro på städdagar ger en varning.

Arbetsgrupperna
Det är obligatoriskt att vara med i en arbetsgrupp och att närvara vid gruppens arbete. Alla blir placerade i 
en grupp som passar odlaren. Arbete i grupperna är viktigt för att odlingsområdet skall fungera väl. 
Dessutom är det kul att träffa andra odlare och jobba och lära av varandra. Missa inte det!

Gräsklippargruppen behöver en sammankallande person som ansvarar för klippschema och kontakt med 
styrelsen för inköp och reparationer. Kontakta styrelsen om du är intresserad.

Även Underhållsgruppen behöver en ansvarig. Någon som gillar att fixa med gulastugan och ser över våra 
förråd och utemöbler. Kontakta styrelsen om du är intresserad.

Uppsägning av lotter
Det räcker inte med att sluta betala medlemsavgiften, du måste höra av dig till föreningen. Enklast är att 
skriva till vår gemensamma e-post eller kontakta vår uthyrare Gunnel eller någon annan i styrelsen. 
Glöm inte att lämna igen nyckeln till gulastugan. Kontakta Åsa för att få tillbaka depositionen.

Meddela adressbyte
Om du flyttar eller byter e-post adress, snälla meddela föreingen. Det spar massor av arbete för styrelsen. 
Skicka nya adressen till vår e-post adress, antenngatan.norgarden@gmail.com eller till Åsa.

Styrelsen Antenngatan och Frölunda Norgårds odlarförening

Du kan få mer information om föreningen på vår hemsida https://antenngatansodlarforening.se/Gå gärna med i vår facebookgrupp. Sök på 
Antenngatan och odlarförening. Kontakta föreningen via e-post antenngatan.norgarden@gmail.com eller ring någon i styrelsen.

For this information in English please contact someone in the board.
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