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Höstbrev från Antenngatans odlarförening 
 

Välkomna på höstens städdag lördagen den 3 oktober kl.10:00 - ca 14:00! 

Samling vid den gula stugan för utdelning av uppgifter. Se till att ditt lottnummer bockas av på 

närvarolistan under förmiddagen. 

Städdagarna är till för att vi ska hjälpas åt att sköta om föreningens gemensamma ytor (inte våra 
egna odlingslotter). Under en städdag finns det olika typer av uppgifter att hjälpa till med, så det går 
att hitta något just du kan göra. Om du inte kan närvara vid höstens städdag, hör av dig till 
föreningens e-postadress så får du en uppgift som kan göras vid ett annat tillfälle. 

 

Obs! Det kommer inte serveras något förtäring vid denna städdagen heller, men medtag gärna egen 
fika! 

 

Eftersom vi är en ideell förening är det extra viktigt att alla medlemmar ställer upp och hjälper till 
efter egen förmåga under städdagar, samt i arbetsgrupperna.  

Varje medlem ska tillhöra en arbetsgrupp. Läs mer om arbetsgrupperna på föreningens hemsida. Om 
du inte vet vilken grupp du  tillhör,  går det bra att mejla till föreningens e-postadress eller prata med 
någon i styrelsen under städdagen. 

 

Byta fröer på städdagen 

Om du har fröer över eller om du har samlat fröer på din odlingslott går det fint att ta med dessa på 
höstens städdag för att byta fröer med andra medlemmar. 

 

Avgiften för 2021 

Faktura för nästa års avgift kommer med e-post under november (med vanlig post för dig som inte 
har anmält någon e-postadress ännu).  

Avgiften för 2021 är 7,75 kr/m2 och betalas före den 1 januari 2021. 

 

Lottsyn 

Höstens lottsyn kommer att ske i mitten av november. Vid senaste lottsynen noterade styrelsen flera 
fasta byggnationer som inte följer ordningsreglerna.  

 

Ordningsregler 

Mer permanenta växtskydd och -stöd får enligt föreningens ordningsregler vara max 80 cm höga. 
Tillfälliga växtskydd och -stöd får vara max 140 cm höga och ska tas ner senast den 15 november. 

Mer om ordningsreglerna kan du läsa här: https://antenngatansodlarforening.se/foreningens-regler/ 
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Uppsägning av lotter 

Om du vill säga upp din odlingslott ska du meddela föreningen via vår e-postadress 
antenngatansodlarforening@gmail.com . Utebliven betalning räknas inte som uppsägning. Vi har ett 
antal personer som står i kö för att få en lott. Kom ihåg att lämna tillbaka nyckeln till gula stugan till 
Peter Frank, så får du tillbaka din depositionsavgift. 

 

Vill du vara med och bestämma? 

Till nästa år kommer styrelsen att behöva flera nya tillskott. Om du vill vara med och påverka, hör av 
dig på antenngatansodlarforening@gmail.com , till någon i valberedningen eller någon i styrelsen 
snarast! 

 

Meddela adressbyte 

Om du flyttar, byter mobilnummer eller e-postadress, var god och meddela styrelsen genom att 
mejla till vår e-postadress.  

 

 

Väl mött den 3 oktober! 

Styrelsen Antenngatans Odlarförening 

 

 

 

Kontakt: 

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! 

 

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