
Antenngatan och Frölunda Norgårds odlarförening 

Verksamhetsberättelse för 2018 
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 Frölunda Norgård, söder om rondellen i korsningen, 
Radiovägen och Antenngatan. 
Varje område utgjorde till en början varsin förening som slogs samman i januari 1997. 

Säsongen 2018 blev den sista där det odlades på Frölunda Norgård.  Fastighetskontoret sade ensidigt upp 
Norgårdens odlingsområde detta på grund av exploatering/byggnation av marken. 
Styrelsen har kunnat erbjuda alla odlare som önskat att få en ersättningslott på Antenngatan.  
Detta genom en internkö och mycket arbete för vår uthyrare Kristina, utöver det vanliga arbetet med 
uthyrning av odlingslotter. Återställande av Frölunda Norgård har på börjats och kommer att kräva en 
stor insats av föreningen kommande säsong. 
  
Under vårens sedvanliga städning kördes kompostkvarn, städades på området och skräp kördes till 
återvinning. Fint väder och trevlig gemenskap. 
 I juni hade vi platsbesök av fastighetskontoret. Arrendegränser och stora gräsytan diskuterades. 
Fastighetskontoret hade inga anmärkningar på området.  
Sommaren 2018 blev väldigt torr och eldningsförbud gällde större delen av sommaren.  
Vid höstens städdag började återställande av Norgården samt sedvanlig städning på Antenngatan med 
korv och fika. 

De största utgifterna för föreningen var under året var vatten, hyrtoalett samt arrende av marken. 
Årsavgiften för 2018 var 7,75 kr/m2. Resultaträkningen beräknas till ett överskott. Föreningen har en 
stabil ekonomi för detaljer se balans och resultaträkning. 

Arbetsgrupperna har generellt fungerat bra under året.  

Styrelsen under 2018 utgjordes av: 

Ordförande   Richard Lymer 
Kassör  Peter Frank 
Sekreterare  Vakant  
Ledamot  Lovisa Andre 
Ledamot  Kristina Tallgren 
Suppleant   Ingbritt Gustavsson 
Suppleant   Arne Ahlgren 

Övriga förtroende valda 
Revisor  Frank Beal 
Revisorsuppleant Roger Sköld 
Valberedning  Hartmut Borkman (sammankallande) 
  Vid höstens städdag kompletterades valberredningen med; 

Gunnel Blom Persson 
Camilla Nilsson 

Under året har styrelse haft nio protokollförda möten. 
Vidare har styrelsen arbetat med att få alla lotter uthyrda och i odling. Två lottsyner har genomförts 
under året. Medlemmarna har under året kunnat delta i Fasighetskontorets anordnade föreläsningar och 
work shops. 
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