
 
 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 12/1 2018 
 
Plats: Riverside 
 
Närvarande: 41 närvarande totalt varav 37 var klubbmedlemmar.  

 
 
Gäster: Per Garenius inbjuden av Christian Martins, Anne Jacobsson inbjuden av Magnus 

Jacobsson, Kent Vikmo inbjuden av Josephine Fredh och Angelica af Ekenstam som var 
föredragshållare. 

 
Dagens program: Andelsjordbruk – hur fungerar det?  
 
Innan president Kent Hägg tog vid bad Annette Hansson om ordet. Hon berättade att de senaste åren 
varit tuffa, alltsedan hon 2015, som hon själv beskriver det, kollapsade efter en lång tids 
överansträngning med otroligt mycket arbete och stress. Hjärnan var trött, som hon säger. Mitt i den 
akuta krisen när hon ”gått in i väggen” men ändå var tvungen att genomföra ett stort inplanerat 
event, kom Kirsten, Birgitta och hennes man och hjälpte till. Hjärnan och kroppen var trött och hon 
hade ingen aning om hur hon skulle genomföra kvällen med utomhusbio och att men det var då dom 
dök upp. Kirsten, Birgitta och hennes man. Dom hjälpte till att genomföra kvällen, körde Birgitta och 
makens stora amerikanare och beordrade Annette att ta plats framför bioduken och vila sig. Annette 
ville dela med sig av detta för att dels visa på vilka fina människor som finns i vår klubb – men också 
för att dessa osjälviska handlingar stämmer väl överens med Rotarys värdeord och ordspråk. 
Välkommen tillbaka, Annette, säger vi! 

 
Kent Hägg lyfter ett par punkter:  

- The Rotary Foundation som har utbildning den 29/1 på Bohusgården. 1-2 personer från 

klubben deltar, Kent blir nog den ena av dom. 

- Datum för välgörenhetskonserten på Östraboteatern är spikat, det är den 14 april som gäller. 

Biljetter finns nu att köpa Var? Pris mer info? Alla medlemmar får 2 biljetter. Biljetterna 

kostar 150 kr/st. 500 biljetter kommer säljas totalt.  

- De nya medlemmarna från Lysekils numera nedlagda Rotaryklubb kommer och besöker oss 

på nästa klubbstuga. Datum: 2 februari. Förhoppningsvis kan de väljas in då.  

 
Andelsjordbruk – hur fungerar det?    
 
Angelika Lorentzon af Ekenstam börjar med att berätta om att hon kan relatera till Annettes historia 
då hennes resa med andelsjordbruket i Restenäsdalen som hon numera driver, faktiskt började med 
att Angelika blev sjuk och sjukskriven pga stress. Då var hon anställd som forskare på Gbgs universitet 
där hon arbetade som biolog. Hon reste iväg med familjen till varmare breddgrader för att vila upp 
och där en kväll slog det henne; för att hon skulle bli lycklig måste hon ägna sin tid åt något som gör 



henne lycklig. Så, vad var det? Odla var svaret, det var det hon insåg att hon ville ägna sig åt. Nästa 
dag ringde hon och sa upp sig.  
 
Hon började med att anlägga trädgårdar. Ett första projekt blev att anlägga en naturträdgård på en 
förskola i området. I trädgårdarna fanns ofta bär och frukt och mat var något som alltid intresserat 
Angelika; hur maten kommer från jorden till borden, liksom. Hon är uppvuxen i radhus i Partille och 
kunde egentligen ingenting om att odla mat innan men en del hade ändå hennes utbildning i biologi 
gett. Annat kunde hon läsa sig till på internet. Hon berättar om att hon sett otaliga filmer på Youtube 
och läst böcker och bloggar om maskiner, odlingsmetoder och grödor. Det faktum att andelsjordbruk 
är ekonomiskt hållbart (folk är faktiskt villiga att betala en peng för lokalt odlad bra mat), socialt och 
ekologiskt är några av de faktorer som gör andelsjordbruk till framtidens jordbruk, tror Angelika. 
 
Så rent praktiskt, hur går det till? Själv äger hon ingen egen mark men arrenderar marken hon odlar 
på. Förra året sålde hon 40 andelar till 32 st kunder. I år siktar man på drygt 100 andelar. Varje andel 
kostar 3200 kr. Kunderna kommer själva ut till gården och plockar ihop sin ”kasse”. Just den sociala 
aspekten, samtalen kring grönsakslådorna och helhetssynen som skapas i ett andelsjordbruk har helt 
gått förlorad i dagens storskaliga matvaruhantering, menar Angelika. Andelsjordbruket bygger också 
på en tillit. Kunderna kommer själva ut och plockar ihop sina grödor. Det blir en påse i veckan under 
20 veckor med start i början av juni. Innehållet varierar är efter säsong. Men överenskommelsen 
bygger också på ett visst risktagande, påpekar hon. Om det exempelvis blir frost i juni kan det hända 
att tomaterna blir få dåliga – men då kanske kålen klarar sig bättre och ibland finns det grödor som 
man kan få obegränsad mängd av.  
 
I år kommer man även kunna köpa ägg per prenumeration. Och kaniner (slaktar gör man själv). För 
mer info och kontaktuppgifter, se bifogad pdf.   
 
Nästa veckas program: Guvenörsbesök. Missa inte det!  
 
Vid tangentbordet,  
 
Josephine Fredh  

 



Andelsjordbruket  2018
~ Hoppas vi ses nästa år ☺ ~

Välkommen att bli medlem i Restenäsdalens

andelsjordbruk 2018 med utlämning i Göteborg!  

I år totalt max 100 andelar, först till kvarn. 

Upplägg och priser: 
Grönsaker: första utlämningen i juni och 

därefter ca 20 veckor framåt. En andel, 3400 

kr, (till ca 1 vuxen i ca 20 veckor), Två andelar, 

6400 kr. Tre andelar, 9300 kr. 

Delbetalning: 1000 kr/andel. 

Kaninkött: du eller någon du känner slaktar  

själv vid fältet – du får hjälp! Kg-pris på 

kaninerna och rabatt vid fler. Priset kommer 

ligga på aktuella  saluhallspriser, Tre kaniner, 

5% rabatt, Sex kaniner, 8% rabatt. 

Förskottsbetala 100kr/kanin.

Ägg: grönbete + kravfoder i mindre grupp. 

Månadsprenumeration med 1 månads 

uppsägningstid. Första äggen redo i början av 

sommaren. Ägg: 30 ägg per månad, 120 kr / 

månad, 60 ägg per månad, 230 kr /månad, 90 

ägg per månad, 340 kr /månad. Förskottsbetala 

1 månad. 

Betalning 
Betala antingen en första delbetalning eller hela 

summan. Max två delbetalningar. Hela summan 

behöver vara betald senast 31 mars. 

Exempel

”Jag vill ha två andelar grönsaker, 60 ägg och 3 

kaniner”. Hela summan blir: 6400 kr+ 230 kr + 300 

kr =  6930 kr. Delbetalning blir: 2000  kr + +230 kr 

+ 300 kr =  2930 kr.

”Jag vill ha en andel  och 30 ägg”. Hela summan 

blir:  3400 kr + 120 kr = 3520 kr och delbetalning 

blir 1000 kr + 120 kr = 1120 kr

När du betalat behöver jag dina uppgifter: namn, 

adress, mobilnummer och mejladress. Du får senare 

ett kvitto via mejl och mer info angående utlämning 

etc. 

Bankgiro: 493-3438 , Swish 0723-505545. 

Mobil: 0723-505545, Mejl: 

info@angelicaafekenstam.se

Facebook: gruppen ”Restenäsdalens andelsjordbruk 

” och sidan ”Restenäsdalens livsglädje”. 

mailto:info@angelicaafekenstam.se



