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Året i föreningen 
 
2015 har varit föreningens första odlingsår, och även vårt första hela kalenderår. 
 
Under året har 24 medlemmar figurerat i föreningen. Åtta medlemmar hoppade av innan årets 
inbetalning och två medlemmar hoppade av efteråt. Föreningen har därför haft 16 betalande 
medlemmar under 2015. 
 
Det har hållits fem medlemsmöten och tre styrelsemöten under året. Vi har arbetat tillsammans ute på 
odlingen nästan varje söndag under perioden mars-oktober. Vi har gjort en studiecirkel av 
söndagsträffarna, via Studiefrämjandet, vilket kommer att bidra till vår ekonomi under 2016. 
 
Redan i slutet på förra året delade medlemmarna in sig i två arbetsgrupper vardera – en praktisk och en 
administrativ – för att fördela arbetet med att bedriva odlingen och föreningen. De olika grupperna var: 
styrelse, planskiss, frö- och plantering, finansiering, skötsel- och skörd, redskap- och förvaring, jord- 
och kompost, skade- och nyttodjur, trivsel och vattengrupp. Arbetsgrupperna fungerade fint till en 
början, men då flera medlemmar gick ur föreningen på grund av tidsbrist, släppte vi arbetsgruppstänket. 
Vi har istället försökt hjälpas åt med det som behövts göras, tillsammans. 
 
Under hösten har vi hållit två utvärderingsmöten för att komma fram till vad som kan göras bättre till 
nästa år. Det viktigaste vi kommit fram till är att vi behöver bli fler engagerade medlemmar. Vi ska även 
göra en odlingsplan för hela året och försöka överblicka vad som behöver göras och ligga steget före. 
Vi måste även se till att kommunicera bättre på plats kring vad som behöver göras, med hjälp av en 
pärm med kartor och anteckningsblad i verktygslådan på odlingen. 
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Året på odlingen 
 
Första halvåret 
I februari påbörjades det praktiska arbetet på själva odlingsområdet. Vi, både barn och vuxna, tog då 
hand om ett par omkullblåsta björkar på kommunens mark i närheten. Samtidigt bestämde vi vad som 
skulle odlas och beställde fröer. Vi köpte även in en del redskap och verktyg, och lånade en del redskap 
från Poseidon. I mars grävde vi odlingsbäddar i den södra delen av odlingen, för en köksträdgård med 
en växtföljd på åtta år. Vi började förså hemmavid. Vi köpte även in två trasiga ensilage-balar från en 
bonde, och la detta i köksträdgården - både på bäddar och i gångar. I april använde vi oss bland annat 
av björkarna och byggde sex upphöjda odlingsbäddar, så kallade hüglar, i den norra delen av odlingen. 
 
Sommaren 
I maj levererade Göteborgs Stad fyra stockbänkar, en kompost, två verktygslådor och en anslagstavla. 
Dessa hade vi ansökt om. Vi började även direktså samt plantera ut våra försådd. I juni kunde vi skörda 
våra första grödor – rädisor. Under semesterveckorna turades vi om att vattna, rensa ogräs, skörda och 
jaga sniglar på odlingen. 
 
Andra halvåret 
Vår potatisblast fick bladmögel, men skörden i augusti var stor och fin. Och barnen älskade att gräva 
efter skatterna i jorden. I oktober hämtade vi brunnen hästgödsel och grävde ner det i köksträdgården. 
Vi började även fylla vår kompost med växtrester från odlingen samt löv. I december hämtade vi halm 
och täckte bäddarna för vintern. Vi satte då även några vårlökar på vallen. 
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