
Vårinformation Antenngatan och Frölunda Norgårds odlarförening 2018

Årsmötet 
Vid årsmötet 11 mars valdes en ny styrelse. Nya ledamöter är Lovisa André och Kristina Tallgren valdes till 
ledamöter. Arne Ahlgren och Ingbritt Gustavsson valdes till suppleanter för ett år. Det uppdrogs till nya styrelsen att 
till höstens städdag presentera två valberedare då inga kunde väljas under årsmötet. 
Kontakta styrelsen om du vill ställa upp eller om du har frågor kring vad det innebär att ingå i valberedningen. 
Årsmötesprotokoll finns inom kort att läsa som pdf på vår hemsida. 

Vårens städdag kommer att bli lördagen den 5 maj kl. 10.00 
Vid städdagen kommer det finns transport till återvinningscentral för skräp insamlat under städdagen. 
Odlare har ansvar att transportera bort avfall från sin odlingslott. Ordningsregler 3d 
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 ditt lottnummer på närvarolistan vid början av städdagen. 
Har du inte möjlighet att komma meddela städgruppen eller någon i styrelsen. Eller maila föreningen, se nedan. 
Någon form av kompensationsuppdrag 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! 

Norgården 
Säsongen 2018 är den sista på Norgården. Alla odlingslotter kommer sägas upp till den 31 december 2018. 
Odlade som önskar, har förtur till lotter på Antenngatan. Kontakta styrelsen, vilket görs säkrast med e-post till den 
gemensamma adressen. 

Ordningsregler vid uthyrning av odlingslotter 
För att underlätta uthyrning av odlingslotter har styrelsen beslutat om följande regler 
-En odlare/hushåll kan samtidigt max hyra 150 kvadrat. 
-Vid byte av lott inom föreningen har medlemmar förtur till lediga lotter. (Odlare från Norgården har förtur till 
lotter på Antenngatan) 
-Intresserade köordnas efter första intresseanmälan via mail eller annan kontakt. 
-Efter två kontakter(e-post/samtal) utan att köande återkommit förloras platsen i kön. 
-Avstår man föreslagen odlingslott hamnar man sist i kön.  
-Odlaren godkänner lotten i befintligt skick. 
-Odlaren skall läst ordningsregeler och godkänner dem genom att skriva på nyttjanderättsavtal med föreningen. 

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 någon i styrelsen.  
Glöm inte att lämna igen nyckeln till gulastugan. Kontakta Peter Frank för att få tillbaka depositionen. 

Meddela adressbyte 
Om du flyttar eller byter e-postadress, snälla meddela föreningen. Det spar massor av arbete för styrelsen. Skicka 
nya adressen till vår e-postadress, antenngatan.norgarden@gmail.com eller till Peter Frank. 

E-post från föreningen går som massutskick ta för vana att kontrollera din skräppost låda så du inte missar 
viktig information 

   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 on the board.
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