nära, ekologiskt, socialt

Vi står idag inför stora utmaningar gällande ett mer hållbart och rättvist
samhälle. Vi tror att lokal ekologisk matförsörjning är en del av lösningen.
Därför odlar vi tillsammans i större skala nära stan. Vi arrenderar cirka två
hektar sedan lång tid KRAV-godkänd åkermark (nästan tre fotbollsplaner) av
Mölndals kommun. Där odlar vi bland annat sallad, rädisor, broccoli, potatis,
lök, bärbuskar, bönor och rovor i olika färger och former. Vi har också en
kryddträdgård, ett enkelt tomatväxthus och ett experimentfält för växter som är
ovanliga i svensk odling.
Initiativet kommer från Omställning
Göteborg som är ett nätverk som jobbar
för att tillsammans och praktiskt öka
självförsörjningen, minska oljeberoendet och
hitta hållbara sätt att leva.
Vi är en blandning av människor som tycker
om att odla, vissa med tidigare erfarenhet och
andra som är helt gröna på området.
Vi lär oss tillsammans.

Medlemskap
Tillsammansodlingen drivs av två föreningar: en ideell, som har hand om
själva odlandet och fördelningen av grönsakerna mellan medlemmarna, och en
ekonomisk, som rent juridiskt står för arrende och utrustning samt har hand
om försäljningen på marknader och dylikt. Föreningarna har varsin styrelse.
Medlemskap i den ekonomiska föreningen innebär en engångsinsats på 2000
kronor, som du betalar in om du tror på projektet och vill ha en röst på
årsmötet. Pengarna går till investeringar i till exempel verktyg och till att bygga
upp en buffert inför framtiden.
För att få del av skörden blir man medlem i den ideella föreningen. Varje
medlem betalar in en klumpsumma i början av säsongen. Summan ligger på
500 kronor, varav 200 kronor är en årlig medlemsavgift och resten är för
grönsakerna. Pengarna går till löpande kostnader som el, arrende, vatten och
fröinköp.
För enbart stödmedlemskap i den ideella föreningen så kostar det 200 kronor
Du kan alltså gå med i båda två föreningarna, eller bara i en. När du har betalt
in medlemsavgiften meddelar du dina kontaktuppgifter till Isabella Hag som är
ideella föreningens kassör: isabella_hag@hotmail.com

Den ideella föreningen:
PlusGiro: 60 10 58-1
Bankgiro: 759-1332
Den ekonomiska föreningens
PlusGiro: 57 87 93-2
Bankgiro: 703-5082
Ange namn + epost i
meddelandefältet.

Arbetet
Medlemmarna ingår i arbetsgrupper som är uppdelade efter de olika grödorna
som vi odlar. I varje grupp finns en eller ett par arbetsledare som är på odlingen
ofta och har mer övergripande koll.
På hemsidan (www.omstallninggoteborg.se) finns ett diskussionsforum där vi
diskuterar och planerar arbetet på odlingen. I arbetsskjulet på odlingsmarken
finns en pärm med information om de olika grödorna, och en dagbok för varje
arbetsgrupp.
Allmänna arbetsdagar är varje tisdag, torsdag och lördag klockan 11 – 16.
Varje grupp ansvarar för två dagar i månaden, då minst en person ska finnas ute
på odlingen. I övrigt får man lägga upp arbetet som man vill och det är viktigt att
alla hjälper till där det bäst behövs. Tanken är att alla medlemmar jobbar minst
två dagar eller tio timmar i månaden.

Skörden
Var och en tar grönsaker för husbehov i samband med att man är ute på
odlingen och jobbar. På så vis får de som jobbar ofta mer grönsaker än de som
kommer sällan. Systemet bygger på tillit mellan medlemmarna –var och en
ansvarar själv för hur mycket grönsaker man tar och hur ofta.

Bra att veta:
På Tillsammansodlingen finns redskap och ett
begränsat antal arbetshandskar att låna. Du får
gärna ta med egna handskar, gummistövlar och
redskap.
Vi vill skapa en mötesplats för miljömässigt
hållbara projekt och vara ett praktiskt
exempel på hur stad och land kan mötas.
Är du intresserad av att driva ett projekt
på odlingsmarken eller samarbeta med
odlingskooperativet får du gärna kontakta oss.
Låter det som något för dig? Kom gärna ut och
hälsa på, häng i vår syrenberså, rensa lite ogräs
eller smaka på hallonen.
Vår gårdsförsäljning är under säsongen öppen för alla på lördagar mellan
12 och 15.

odlingskooperativet tillsammans. maj 2011

Kontaktpersoner:
Christian Gustafsson: 0737-269070 cirre_9@hotmail.com
Isabella Hag: 0707-798005 isabella_hag@hotmail.com
Marie Hedman: 0704-406373 maryhedman@yahoo.se
Mail: odling@omstallninggoteborg.se
Hemsida: www.omstallninggoteborg.se

Hitta hit:
Det är enkelt att ta sig hit ut,
buss nr 761, 764, 765. Hållplats
Pilekrogen, söder om Mölndalsbro.
På hemsidan finns också kartor
över cykelvägar etc

