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Information 

For information in English, please send an e-mail to antenngatansodlarforening@gmail.com. 

 
Vårens städdag 
Lördag 9 maj kl.10:00-14:00. Vi träffas vid gula stugan. 
Se till att bocka av din lott på närvarolistan under förmiddagen. 

Närvaro är normalt sett obligatorisk enligt ordningsreglerna, men årets städdag är inte obligatorisk 
pga situationen kring COVID-19. Vi planerar ändå att genomföra städdagen och måste då vara noga 
med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Således gäller följande: 

• Kom inte till städdagen om du har minsta förkylningssymtom. 

• Var noga med att hålla tillräckliga avstånd till varandra. 

• Vi kommer vid städdagens början räkna alla och säkerställa att vi inte är fler än vad som 

tillåts av myndigheterna.  

• Vi vill uppmuntra alla som tänker komma att anmäla sig på Facebook, så vi har en 

uppfattning om hur många vi blir.  

Vattnet 
Sätts preliminärt på ca 25 april. Det kan bli senare om det är stor risk för frost på nätterna.  

Bajamaja 
Den är beställd och kommer sättas ut 28 april. 

Lottbesiktning 
I mitten av juni kommer styrelsen att gå runt på lotterna för att se efter att odlarna har kommit igång 
med att odla på sina lotter. Vi ser också om lådor och växthus följer de regler som föreningen satt 
upp. Ordningsreglerna kan du läsa på föreningens hemsida: 
https://antenngatansodlarforening.se/foreningens-regler/ 

Vi kommer också meddela om ditt odlingsområde ser för stökigt ut och om andra saker finns utanför 
lottgränserna. Redskapslådan kan stå utanför lottgränsen. 

Arbetsgrupper 
Det är obligatoriskt för medlemmar att tillhöra en arbetsgrupp. Mejla till styrelsen om du vill gå med i 
en grupp eller byta. En lista över arbetsgrupper finns på föreningens hemsida (se Om oss). 

Ordförande Carl Linderholm 

Sekreterare Gunilla Ay Haddou 

Kassör Peter Frank 

Ledamot Kristina Tallgren 

Ledamot Kenneth Johansson 

Suppleant Josephine Kronqvist Raine 

Suppleant Jenny Sanell 
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Tillåtna gödselmedel 
Inget annat än biologisk nedbrytbara gödselmedel får användas. Oorganiska 
gödselmedel som stenmjöl och algkalk (Algomin) är tillåtna. Inga kemiska bekämpningsmedel är 
tillåtna. 
 
Meddela adressbyte 
Om du flyttar eller byter e-postadress, snälla meddela föreningen. Det spar massor av arbete för 
styrelsen. 
 
Uppsägning av lotter 
Om du inte vill odla nästa säsong så måste du meddela styrelsen. Utebliven betalning räknas inte 
som uppsägning. Enklast är att skriva till föreningens e-post, antenngatansodlarforening@gmail.com. 
Kom ihåg att lämna tillbaka nyckeln till gula stugan till Peter Frank, så får du tillbaka din 
depositionsavgift.  
 
Ordningsregler (fullständiga regler finns här: https://antenngatansodlarforening.se/foreningens-regler/) 

• Gödsel ska ha brunnit i minst 6 månader av hygieniska skäl innan den sprids ut. 

• Växtstöd och växthus får vara max 80 cm.  

• Växtstöd högre än 140 cm ska monteras ner inför vintern.  

• Staket får vara max 1 m i höjd. 

• 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. 

 

Kontakt:  
 

NY mejladress till föreningen/styrelsen: antenngatansodlarforening@gmail.com 
 

Föreningens Facebooksida:   https://www.facebook.com/groups/299562093484839/ 
 

Föreningens hemsida:    https://antenngatansodlarforening.se/ 
 

Föreningens postadress: 
Antenngatans odlarförening 
Peter Frank 
Sändaregatan 11 
421 33  Västra Frölunda 

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

 
Med vänlig hälsning 
Styrelsen 2020 
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