
Kollinge Torpargårds andelsjordbruk 2021! 
 

 
Välkommen att bli medlem i vårt andelsjordbruk. 
Då får du/ni nyskördade grönsaker från gården en 
gång i veckan efter säsong och årsmån. Vi odlar en 
blandning av klassiska grönsaker och en hel del 
lite ovanligare. Mängden i lådan varierar efter 
säsong, de första lådorna är det oftast lite mindre 
i och sen ökar mängden i takt med att fler 
grönsaker hinner bli klara.  Grönsakerna odlas 
enligt KRAV’s regler och vi väljer bara 
öppenpollinerade  sorter. Detta gör vi för att de 
ofta har bättre smak och för att det är viktigt för 
den långsiktiga matsuveräniteten att odlaren har 
möjlighet att spara sina egna frön. (Mer info om 
detta finns att läsa på hemsidan).  
 

Här kommer viktig information om vad 
det innebär att vara medlem i vårt 
andelsjordbruk: 
 
Storlek på lådan och pris 
Det går att välja mellan tre olika storlekar: 
HEL-låda (2 andelar) Pris 5000-7400 kr. Rekommenderat pris 6200. 
halv-låda (1 andel) Pris 3300-5000 kr. Rekommenderat pris 4150. 
HEL/halv-låda (1,5 andel) Pris 4150-6200 kr. Rekommenderat pris 5150. (Det här valet 

innebär att det blir halv-låda varannan vecka och Hel-låda 
varannan vecka). 

 
Vi planerar att leverera grönsaker i 28 veckor, men väder och andra faktorer kan göra att 
leveranssäsongen blir något kortare vissa år. Det går att själv bestämma sitt pris inom det 
givna spannet. Har du mindre går det att betala mindre och om du har mer går det att betala 
mer. Det behövs ingen motivering till sitt val. Om inget aktivt prisval görs skickar vi faktura 
på det rekommenderade priset.  
 
Anmälan och betalning 
Vi kommer att skicka ut fakturan på din/dina andelar i april/maj och genom att betala 
fakturan  gör ni också en bindande anmälan till att prenumerera på våra grönsaker. På 
fakturan står vilken prenumeration ni beställt och vilket pris ni valt att betala.  
Om det finns behov är det möjligt att dela upp betalningen och vi kommer då skicka fakturor 
varje månad istället.  
 
När levereras grönsakerna? 
Grönsakerna levereras tidigast från vecka 20 och sedan varje vecka, upp till 28 veckor 
framåt. Sista leveransen blir då v. 47, i november. Beroende på vädret och hur allt växer kan 
leveransstarten komma att förskjutas framåt en eller ett par veckor, men vi kommer 



meddela via mail minst två veckor innan den första leveransen. Vid extrema omständigheter 
kan det vara så att vi måste ställa in någon eller några leveranser.  
 
Hoppa över? 
Om du är bortrest och inte vill ha leverans någon vecka går det bra att meddela oss, senast 
tre dagar innan leveransdagen. Vi kompenserar upp till två leveranser du inte fått genom att 
du får motsvarande extra grönsakslådor efter de 28 veckornas slut i november. Fler än två 
extra leveranser kan dock inte ges. Däremot går det att få upp till två missade lådor som 
dubbellåda en valfri vecka.  
 
Utlämningsstället och lådorna 
Grönsakerna levereras innan kl. 16.30 på utlämningsdagen. 
Grönsakerna kommer att levereras i hopfällbara plastbackar. Vi behöver kunna hämta 
tillbaka de tomma backarna när vi kör veckan efter, därför vill vi att ni packar om 
grönsakerna i egna påsar och lämnar backarna på utlämningsstället. När ni tagit era 
grönsaker viker ni ihop backarna så tar de mindre plats för de som har utlämningsstället. 
Tryck in de röda handtagen och fäll ihop sidorna. Vi sätter namn på alla lådor så leta efter 
lådan med ditt namn på.  
 
Närodlade färska grönsaker, efter säsong. 
Vi skördar det mesta samma dag eller dagen innan leverans för att det ska vara färskt, och 
tanken är att det ska hämtas upp samma dag. Om det dröjer innan ni plockar upp dem kan 
kvaliteten därför försämras. Det gäller särskilt under varma dagar och särskilt för sådant som 
sallad, färska kryddor och annat bladgrönt. Vi har förståelse för att det kan vara svårt att få 
ihop att hämta samma dag ibland och det går därför bra att hämta upp dem dagen efter 
också. Hämtar ni grönsakerna senare än så bör ni meddela utlämningsstället. Om ni inte 
hämtat upp grönsakerna dagen efter att vi lämnat ut dem, och inte heller meddelat 
utlämningsstället att ni hämtar dem senare så tillfaller grönsakerna utlämningsstället. 
 
Vi odlar alla grönsaker själva och lådornas innehåll kommer därför att variera efter säsongen, 
framförallt vad det gäller vilka sorters grönsaker, men också vad det gäller mängd. 
Framförallt de tidiga lådorna brukar ha färre antal och mindre vikt än de som kommer 
senare. Grönsakerna ser för det mesta inte ut som de ni hittar i affärerna, storlek, form och 
färg kan skilja eftersom vi odlar många olika sorter. Vi prioriterar smak framför utseende och 
väljer ofta att t ex leverera grönsaker som har lättare gnagskador om vi bedömer att 
matvärdet fortfarande är högt.  När vi skickar med någon grönsak som är lite ovanligare 
försöker vi skicka ut lite info på mail om den och ge tips på hur de kan ätas. Ibland skriver vi 
lite tips och info om vanligare grönsaker också. Ni får gärna dela med er av egna tips och 
recept till oss och varandra. Använd gärna Facebook-sidan eller vår googlegrupp. 
 
Vi sköljer bara grönsakerna grovt och det är upp till er att tvätta bort jord och annat så att 
grönsakerna får ätkvalitet.  Grönsakerna packas löst i lådan och ni får själva när ni kommer 
hem ordna med lämplig förpackning för att grönsakerna ska hållas fräscha.  
 
Särskilda önskemål 
En del av er har särskilda önskemål om att t.e.x. slippa en grönsak i lådan p.g.a. allergi eller 
liknande. Gäller det bara någon grönsak så brukar det gå att ordna, men vi har svårt att 
tillgodose många sådana önskemål då det gör att packningen till slut kräver mer tid än vi har. 
Vi kan heller inte lova att vi kommer att kunna ersätta den grönsak ni vill slippa med någon 



annan grönsak.  Vi uppmuntrar er istället att prata med andra på samma utlämningsställe 
och höra om ni t.ex kan byta grönsak med varandra. 
 
 
Extrabeställningar 
Om ni väldigt gärna skulle vilja beställa extra grönsaker till er grönsakslåda, så gäller 
följande: 

- Vi hanterar max två extrabeställningar per vecka, och tar då de som kommit in först.  
- Beställningen måste vara på minst 100 kr och max tre sorters grönsaker. 
- Extrabeställningar betalas med Swish. 

 
 
Kontakt 
Du når oss lättast via mail till: kollingetorpargard@gmail.com 
Har du ett brådskande ärende ringer du eller sms:ar till: 
Britta 0730 86 40 06 
Victor 0730 77 23 19 
 
Med vänlig hälsning 
Britta och Victor 
Kollinge Torpargård ek. för. 
 
kollingetorpargard@gmail.com 
www.facebook.com/kollingetorpargard 
www.kollingetorpargard.se 
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