
Höstinformation Antenngatan och Frölunda Norgårds odlarförening 2018

Höstens städdag kommer att bli lördagen den 20 oktober kl. 10.00 
Samling på Antenngatan vid gulahuset. Vi kommer att jobba en del på Norgården. 
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 e-posta 
föreningen antenngatan.norgarden@gmail.com. Någon form av kompensationsuppdrag ordnas. 
Som vanligt fixar trivselgruppen fika och korv. 

Frö och växtbyte på städdagen 
Har du samlat frö eller delat växter nu i slutet mot säsongen så ta med och byt på städdagen. 

Norgården 
Säsongen 2018 är den sista på Norgården. Föreningen har fått uppsägningen av samtliga lotter 
på Norgården. De sägs upp den 31 december. Odlade som önskar, har förtur till lotter på 
Antenngatan. Kontakta styrelsen, vilket görs säkrast med e-post till den gemensamma adressen: 
antenngatan.norgarden@gmail.com 

Vill du bestämma? 
Till nästa år kommer styrelsen att behöva några nya tillskott. Vill du vara med och påverka så 
hör av dig till valberedningen eller någon i styrelsen. 

Ordningsregler vid uthyrning av odlingslotter 
Med det avtal vi har med kommunen så får lotter endast användas för fritidsodling. Odling till 
försäljning är inte tillåtet. 
Fastighetskontoret har andra former av odlingsytor och avtal om du vill odla till försäljning. 

Vid senaste lottsynen noterade styrelsen flera fasta byggnationer på lotter som inte följer 
ordningsreglerna. 
Ta en till på hemsidan; www.antenngatansodlarforening.se/foreningens-regler/, så ditt bygge 
följer reglerna. 
Styrelsen går lottsyn motslutet av november nästa gång då vi särskilt ser på fasta och tillfälliga 
växtskydd. 

Uppsägning av lotter 
Vill du inte odla nästa säsong så meddela styrelsen. 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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