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Introduksjon
Første dyrkingsesong er unnagjort 
på andelsgården, og vi kan se med 
glede tilbake på et år som gikk 
akkurat så bra som vi våget å håpe 
på. Det ble grønnsaker på oss uke 
etter uke, og vi holdt oss flytende 
økonomisk. Vi som har sittet i styret 
puster litt lettet ut over at vi kom i 
mål.

Ingeborg Apall-Olsen i Kulturetaten i 
Oslo kommune hadde gjort et godt 
forarbeid for oss, men plutselig fikk vi 
ansvaret for det hele. Vi skulle starte 
opp et samvirkeforetak, og drifte 
organisasjonen. Læringskurven var 
bratt.

Heldigvis hadde Ingeborg funnet 
riktig mann til å lede dyrkingsarbeidet 

Styreleder for sesongen 2019, Mari Giskehaug på 
stordugnaden i vår. Foto: Øystein Horgmo

på gården! Gartner Markus Brun 
Hustad har vært en faglig bauta og 
en fantastisk tålmodig, pedagogisk 
og sosial dugnadsleder gjennom året. 
Uten hans innsats ville det aldri i livet 
gått så knirkefritt å drive gård for en 
gjeng uerfarne bybønder.

Vi som sitter i styret har hatt et flott år 
med Tveten andelsgård, og vi gleder 
oss til å ta fatt på en ny sesong i 
2020. Med årets erfaringer under 
beltet er vi sikre på at neste sesong 
blir minst like bra!

Styreleder
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Andelsgården i full blomst i august. 
Foto: Susanne Tennfjord
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Organisasjon, styret 
og ansatte

29
familieandeler

91
medlemmer

30
enkeltandeler

Tveten andelsgård SA ble stiftet 
7. mai 2019 på Tveten gård. 
Stiftelsesmøtet bestemte at 
medlemskap skulle organiseres 
etter en modell hvor enkeltpersoner 
kunne kjøpe en enkeltandel for 
kr 2900, mens husstander med 
flere medlemmer kunne kjøpe en 
familieandel for kr 3600. I tillegg var 
det en innmeldingsavgift på kr 300 
for hvert voksne medlem. Sesongen 
2019 hadde vi 29 enkeltandeler, 30 
familieandeler og en spesialandel, 
til sammen 60 andeler fordelt på 
91 medlemmer. Spesialandeler er 
andeler som kan kjøpes av skoler, 
barnehager og andre virksomheter. 

Per 31. desember 2019 stod 53 
mennesker på venteliste for andel 
neste sesong.

Styret for Tveten andelsgård 
har i 2019 bestått av leder Mari 
Giskehaug, samt styremedlemmene 
Kristine Flunes, Martine Breivik, 
Kirsten Olafsen, Åse Maudal, Vera 
With Due og Roger Johnsen. Markus 
Brun Hustad har vært ansatt som 
gartner med det faglige ansvaret for 
planlegging og gjennomføring av 
dyrkingen. Gartneren har også deltatt 
på styremøtene (uten stemmerett), og 
har hele veien kommet med veldig 
viktige innspill til styret.

1
spesialandel
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Gartner Markus Brun Hustad i sitt rette 
element. Foto: Susanne Tennfjord.
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Budsjett og regnskap 
for 2019
Størsteparten av inntektene til 
Tveten andelsgård kom i 2019 fra 
andelshaverne. Andelsgården har fått 
innbetalt 226 908 kroner fordelt på 
30 enkeltandeler, 29 familieandeler 
og 1 spesialandel. I tillegg har vi 
mottatt 54 237 kroner i tilskudd fra 
Kulturetaten i Oslo kommune.

Andelsgårdens største utgift i 2019 
var kostnader til gartner, som har 
løpt til 218 843,81 kroner, i tillegg 
til yrkesskadeforsikring og noen 
godtgjørelser. Gartneren har jobbet 
685 timer i 2019. I tillegg kommer 
utgifter til utstyr, redskaper, planter 
og frø, som har beløpet seg på 40 
598,75 kroner. Det har også påløpt 
utgifter i forbindelse med stiftelse 
og etablering av andelsgården, som 
registrering i Brønnøysundregisteret 
og utgifter til forskjellige 
programvarer for bruk i driften.

Vi sitter etter avslutning av 

regnskapsåret 2019 igjen med et lite 
overskudd på kr 495,14. Styret vil 
foreslå for årsmøtet at overskuddet 
fra 2019 blir lagt inn i driftsmidler i 
budsjettet til sesongen 2020.

I neste års budsjett vil styret foreslå 
å videreføre flere av utgiftspostene. 
Det er kjøpt inn en del redskaper 
i 2019, men vi har behov for flere 
innkjøp på det området kommende 
sesong. Styret vil foreslå å sette 
av midler til i overkant av 600 
arbeidstimer til gartner kommende 
sesong, da vi ser at vi har hatt stor 
nytte av gartners arbeid. I 2020 vil 
inntektene sannsynligvis bare komme 
fra andelshaverne, og styret kommer 
da til å foreslå for årsmøtet å øke 
antall andeler med 20, fordelt på 
enkelt- og famileandeler, for å klare å 
betjene utgiftene.

Budsjett og regnskap for 2019 er 
vedlagt årsrapporten.
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Utstyr og anlegg
I 2019 ble det investert i en del 
utstyr til gårdsdriften, deriblant 
duker, hjulhakke, såmaskin, 
utplantemaskiner, trillebår, en rekke 
raker, spader og såspader, pluggbrett 
og bredgreip. Neste sesong vil 
utstyrsbehovet i første omgang dreie 
seg om oppgradering og innkjøp av 
noe nytt lukeutstyr og river.

Styret og gartner ønsket å gå til 
innkjøp av en veksttunnel i løpet av 
sesongen 2019. En slik investering 

ville gjort oss mindre avhengig 
av å leie plass i drivhus til å ale 
opp småplanter, samt sikre bedre 
vekstvilkår for planter som trives 
bedre i varmere klima. Økonomiske 
hensyn gjorde imidlertid at denne 
investeringen måtte utsettes på 
ubestemt tid. Styret søkte til OBOS 
om å få midler til innkjøp av tunnelen, 
men fikk avslag.

Store og små hjelper til på stordugnaden 23. mai. 
Foto: Øystein Horgmo
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Bruk av jorden
Andelsgårdens hovedvirke har vært 
dyrking av grønnsaker. Gartner har 
arrangert ukentlige dugnader, hvor 
medlemmene har arbeidet på jordet 
under faglig ledelse. I tillegg er det 
arrangert to stordugnader, hvor 
mellom 30-50 medlemmer har møtt 
opp.

Andelsgården startet bruk av arealet 
med pløying og fresing i slutten av 
mai, med traktor og traktorsjåfør 
fra Bymiljøetaten i Oslo kommune. 
Siden er 2⁄3 av arealet vært brukt 

til grønnsaksproduksjon, mens 1⁄3 
har vært brukt til grønngjødsling 
ved kløverrik eng. Metodene 
som brukes på jorda er basert 
på “markedshageteknikker” som 
innebærer permanente bed og 
gåganger, og jordarbeidingen vil 
fra nå av ikke være avhengig av 
traktor. Arbeid med jorda skjer med 
håndarbeid med spader, river, greip 
og hakker. Det er anlagt 6 skifter på 
20x20 meter, med 20 meter lange 
bed. Det har vært brukt jorddekke 
med (Mypex-) duk på noen områder, 
men de fleste områder har vært uten 

Aktivitet på Tveten 
andelsgård

Sukkerertene slynger seg. Foto: Susanne Tennfjord
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dekke. Det vil være vekstskifte og 
rotering av grønnsaker på arealet 
fremover. En enkel oppholds- og 
samlingsplass er anlagt øverst på 
arealet.

Andelsgården har dyrket en rekke 
grønnsaker: Mais, fennikel, gresskar-
squash, gul og grønn squash, rødt 
og grønt Hokkaido-gresskar, rød og 
hvit reddik, fire sorter salat samt to 
sorter mizuna vintersalat, mangold, 
chili, røde og sorte cherrytomater, 
klasetomater, sukkererter, lilla og 
gule bønner og hestebønner, gule 
og røde beter, spiselige blomster, 
søtpotet, tre sorter poteter, purre, 
stangselleri, rød og gul løk, fem 
sorter gulrøtter, knutekål, kålrot, rød 
og grønn grønnkål, brokkoli, hodekål, 
rødkål, blomkål, spisskål, og rosenkål. 
Det er anlagt permanente grønnsaker 
kun ett sted i år, med et lite stykke 
jordskokk som er tenkt å være samme 
sted i tiden fremover. Medlemmene 
har fått ukentlige meldinger fra 
gartner med beskjed om hvilke 
grønnsaker de har kunnet høste, og 
har kunnet hente hente grønnsaker 
fra jordet i 18 uker. 

Deltagelse på lokale 
arrangementer   
 

Søndag 7. september:  
Oppsal Gatefest
Tveten andelsgård deltok på 
Oppsal Gatefest, en årlig musikk- 
og kulturfestival som er er gratis 
og åpen for alle. Andelsgården 
hadde en stand som medlemmer av 

andelsgården byttet på å betjene, 
med informasjon om Tveten gård 
og andelsgårdens arbeid der. Vi 
arrangerte også en konkurranse 
hvor deltakerne kunne vinne en kurv 
med grønnsaker fra andelsgården. 
Konkurransen var svært populær, og 
mange fra nærmiljøet kom innom og 
fikk informasjon om Tveten gård og 
andelsgården denne dagen.

Torsdag 26. september:  
Åpen dag på ØKOUKA
Andelsgården arrangerte åpen dag 
i tilknytning til ØKOUKA i Oslo. 
Under ØKOUKA fremmes norsk 
økologisk mat og landbruk, og ulike 
aktører holder arrangementer, kurs 
og foredrag. På Tveten andelsgård 
var arrangementet gratis og åpent 
for alle. Vi inviterte til å komme på 
åkervandring, hvor de oppmøtte 
ble vist rundt av gartner og fikk 
informasjon om andelsgården 
og matproduksjonen på gården. 
Vi serverte også suppe laget 
av egendyrkede grønnsaker til 
deltakerne.

Søknad om Debio-
godkjenning
Tveten andelsgård har søkt til 
organisasjonen Debio om å bli 
godkjent som økologisk produsent. 
Debio er, ifølge organisasjonens 
egne nettsider, “garantisten 
for at varer merket med våre 
godkjenningsmerker er produsert 
på en økologisk og bærekraftig 
måte. Debio forvalter, regulerer og 
kontrollerer økologisk produksjon 
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og regelverk, og er virksomheters 
naturlige valg for sertifisering av 
miljø og kvalitet” (kilde: debio.no/
omdebio/). Å bli godkjent av Debio 
betyr at Tveten andelsgård kan 
benytte deres grønne Ø-merke i vår 
profilering, noe som er et anerkjent 
merke for økologiske produkter.

Debio godkjente Tveten andelsgård 
for økologisk produksjon med to års 
karenstid fra 21.05.2019. På bakgrunn 
av at det ikke er brukt sprøytemidler 
eller gjødsling på arealet tidligere 
er det søkt Mattilsynet om å 
forkorte karenstiden. Søknaden ble 
godkjent, og tilbakeført med ett år. 
Fra 20.05.2020 vil vi derfor være et 
sertifisert økologisk jordbruk, og kan 
ta i bruk den grønne Ø-en.

Edible Cities 
Network
Tveten andelsgård har i løpet av 
høsten 2019 vært i kontakt med 
Edible Cities Network (Nettverk for 
spiselige byer, forkortet EdiCitNet). 
Dette er et innovasjonsprosjekt 
under EU-programmet Horizon 2020, 
som varer fra september 2018 til 
august 2023. EdiCitNet ser på urbant 
landbruk, eller «edible city solutions», 
som nøkkel til å gjøre byer mer 
bærekraftig; både sosialt, økonomisk 
og økologisk. 

Bakgrunnen for at vi har vært i 
kontakt med EdiCitNet er muligheten 
for at gården kan få støtte og midler 
gjennom prosjektet. Gartner og 
styremedlemmer har vært i flere 

møter med prosjektet og med Oslo 
kommune i denne forbindelse. Ved 
utgangen av 2019 var det ikke avgjort 
hvordan utfallet av dette framstøtet 
vil bli, men det kan bli aktuelt for 
oss å motta støtte til å utarbeide 
et pedagogisk opplegg som vi kan 
bruke ut mot lokale aktører som 
kjøper spesialandeler på gården 
(skoler og barnehager i nærmiljøet).

Øvrig aktivitet og 
publisitet
Gjennom andelsgårdens gartner 
Markus Brun Hustad, som også er 
ansatt i Økologisk Norge, har Tveten 
andelsgård både vært representert 
på ulike arrangementer og blitt 
informert om i ulike kanaler, som 
NRK P1, Nasjonal nettverkssamling 
for andelslandbruk, og Fagdag 
om markedshageteknikker og 
regenerativt andelslandbruk.

Styremedlemmer og andre 
medlemmer har også deltatt på 
arrangementer som Nasjonal 
nettverkssamling for andelslandbruk, 
kurs i kompostering hos Dysterjordet 
andelsgård, vært frivillige på 
Parkkveld på Tveten gård, og deltatt 
på studietur for urbant landbruk 
til Gøteborg og Malmø i regi av 
Fylkesmannen i Oslo og Viken med 
flere. 

Styrets aktivitet har vært preget 
av at dette var etableringsåret 
for andelsgården, og i tillegg til 
jevnlige styremøter har styret hatt 
en del jobb i forbindelse med 
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etableringen: melde foretaket inn 
i Brønnøysundregisteret, opprette 
kundeforhold i SpareBank1, 
finne egnede systemer for å 
føre regnskap, medlemsregister 
og venteliste for potensielle 
medlemmer. I tillegg har styret, 
med hjelp fra flere medlemmer, 
opprettet og driftet en nettside for 
andelsgården (tvetenandel.no), og en 
Instagramprofil (@tvetenandel) for å 
kommunisere ut til publikum. Styret 
har dessuten møtt i gårdsrådet til 
Tveten gård.

Historisk hage
Som en del av leieavtalen 
andelsgården har med Oslo 
kommune, har andelsgården påtatt 
seg å bidra til reetablering av det 

historiske hageanlegget på Tveten 
gård, og å utforme konkrete tiltak 
som bidrar til dette.

Arbeidet som er gjort i år er i all 
hovedsak ledet og gjennomført 
av Trine Dahl og Pernille Dahl, 
driverne av ByGrønt, som er tilknyttet 
Tveten gård direkte i tillegg til å 
være medlemmer av andelsgården. 
Flere medlemmer har også meldt 
interesse i å delta i å reetablere det 
historiske hageanlegget, og det 
har blitt opprettet en hagegruppe i 
andelsgården som skal jobbe med 
dette. Før større grep kan tas er det 
imidlertid nødvendig å få avklart 
grøntplaner og arealbruk på gården 
med alle involverte parter.

Følgende steg er så langt utført 

Trine Dahl er en av lederne for arbeidet med det 
historiske hageanlegget på gården. Her klar for ut-
planting på stordugnaden. Foto: Øystein Horgmo
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eller planlagt utført med hjelp av 
medlemmer fra andelsgården:

• ByGrønt og daglig leder av 
gården er i dialog om innkjøp 
og utforming av plantekar 
som skal plasseres på gården. 
Selve plantingen og utsetting 
av plantekar er en oppgave 
andelsgårdens hagegruppe 
ønsker å påta seg.

• Det har blitt satt opp midlertidige, 
opphøyde plantekasser på den 
gamle plattingen nedenfor 
Veslestua. Her er målet å 
oppformere historisk riktige 
stauder som skal plantes ut på 
området. På grunn av uklarhet 
i disponering av arealet er det 
blitt enighet om at hagegruppas 

morbed for stauder skal flyttes 
inn på andelsgårdens arealer, et 
arbeid som vil starte våren 2020.

Bruk av lokaler på 
Tveten gård
Andelsgården har i tillegg til 
områdene som lånes ut for dyrkning, 
en egen bruksavtale om bruk av 
Rulleboden. I år har vi brukt denne 
til styremøter, og oppbevarer 
et lite antall kopper/glass på 
kjøkkenet. Stabburet er blitt brukt til 
oppbevaring av utstyr til gården, og 
som redskapsbod. I november ble 
det anlagt lys i vognskjulet og det 
vil flyttes ut av stabburet i løpet av 
vinteren over til et ryddet areal der.

Andelshavere klargjør jorda på stordugnad.  
Foto: Øystein Horgmo
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Det ble litt tomat i år, selv om den 
hadde litt vanskelige vekstkår.  
Foto: Susanne Tennfjord.
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Tilbakemeldinger fra 
andelshaverne
Etter inspirasjon fra 
Dysterjordet andelslandbruk 
har styret gjennomført en 
medlemsundersøkelse blant 
andelshaverne. Dette for å gi alle 
medlemmer mulighet til å komme 
med verdifull tilbakemelding og 
innspill før planlegging av neste 
sesong. Vi vil her presentere noen 
av funnene fra undersøkelsen. 
Undersøkelsen var delt inn i seks ulike 
temaer: om medlemmet, dugnader, 
kommunikasjon, priser, grønnsaker 
og annet.  

Om medlemmene
Av 60 andeler med til sammen 91 
medlemmer, var det 38 respondenter 
i undersøkelsen. Dette tilsier at 
svarene i undersøkelsen ikke 
nødvendigvis representerer alle 
andelshavernes meninger. Av de 
som svarte var det et lite overtall 
av kvinner, og aldersgruppen 30-
45 utgjorde nesten 66% av de som 
svarte.

Våre andelshavere bor i stor grad i 
nærområdet. Halvparten svarte at de 
vanligvis går til andelsgården, en del 
syklet eller reiste kollektivt, mens 18% 
bruker bil. 71% svarer at de bruker 
mindre enn 15 minutter på å komme 
seg til gården. Det var ganske stor 
spredning på hvor ofte medlemmene 
høstet grønnsaker denne sesongen, 

og bare omlag en tredel svarte at de 
hadde høstet omtrent hver uke.

Om dugnadene
Medlemmene svarte at dugnadene 
har vært godt organisert og ledet, 
og de hadde ikke vært for fysisk 
krevende, i tillegg til at det har 
vært hyggelig og sosialt å delta. 
Det var stor spredning i hvor godt 
tidspunktene hadde passet den 
enkelte, men et flertall syntes 
mengden dugnadstimer som kreves 
av medlemmene var passe høyt. 
Omtrent en tredel kunne gjerne 
ønsket at timetallet var enda høyere. 
Det har kommet inn forslag om å 
blant annet legge noen dugnader 
til helgene, og gjøre mer for å 
legge til rette for at man kan innfri 
dugnadstimene sine i tider som 
passer bedre inn i hverdagen til folk 
enn det fellesdugnadene gjorde 
denne sesongen.

Kommunikasjon
Flertallet har svart at de synes viktige 
beskjeder har blitt gitt i god nok 
tid, tydelig nok, og nådd fram til 
medlemmene, selv om styret har tatt 
selvkritikk på at noen beskjeder burde 
vært gitt tidligere og tydeligere 
på e-post. Det var stor spredning 
i hvorvidt medlemmene syntes de 
hadde fått god nok informasjon om 

14
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hva styret jobber med for tiden, 
noe neste års styre kan ta med 
seg. Flertallet var fornøyd med 
informasjonen de har fått om aktivitet 
på gården, og med høstemeldingene 
som gartner Markus har sendt ut. Selv 
om de fleste andelsmedlemmene 
også er medlem av facebookgruppa 
til gården, foretrakk et klart flertall at 
viktige beskjeder gis via e-post, da 
det gjør det lettere å få dem med 
seg. Litt under halvparten hadde 
brukt nettsiden tvetenandel.no, mens 
litt over halvparten fulgte gården 
på instagram, og flere ønsket mer 
aktivitet der.

Priser
Omlag to tredeler svarte at de ville 
beholde dagens prismodell, hvor 
man har valget mellom enkeltandeler 
eller familieandeler, som har en 
relativt liten forskjell i pris, og en liten 
forskjell i hvor mye grønnsaker man 
kan høste. Tre firedeler mente prisene 
var passe høye, mens omtrent 19% 
syntes de var litt for høye.

Grønnsaker
Flertallet syntes de hadde fått en 
passe mengde grønnsaker, og 
var også fornøyde med utvalget 
grønnsaker. Av de som mente 
mengden har vært “feil”, svarte 
de fleste at de hadde fått for mye 
grønnsaker. Det var litt mer spredning 
i hvorvidt medlemmene ønsket 
mer variasjon i grønnsakstyper, om 
det var nok av hver enkelt type, og 
om man fikk smakt på alle typene. 
Medlemmene fikk også svare på 

hvilke grønnsaker de ønsket mer eller 
mindre av. Et flertall opplevde at det 
var for lite mais, tomat, søtpotet, 
brokkoli og blomkål, mens det var 
for mye squash og mangold. Flere 
kommenterte at det først og fremst 
gikk på at størrelsen på squashene 
var i overkant stor.

Annet
Mange svarte at de ønsket seg mer 
kurs og sosiale sammenkomster neste 
sesong. Denne sesongen har det for 
styrets del vært nok å komme seg ut 
av startgropa og drifte gården, og 
eventuell aktivitet ut over dugnader 
og nødvendige møter har uteblitt 
fordi ingen har tatt det initiativet. 
Samtidig meldte mange tilbake at 
dugnadene hadde hatt en stor sosial 
egenverdi, og at behovet for veldig 
mye mer utover dette kanskje ikke 
var så stort. Neste års styre bør ta 
med seg disse tilbakemeldingene, 
samtidig som øvrige andelshavere 
oppfordres til å ta initiativ til annen 
aktivitet knyttet til andelsgården.

Av utfordringer trakk noen frem at 
det hadde vært mer tidkrevende enn 
forventet å være med i andelsgården, 
at de ikke hadde hatt anledning til å 
høste så mye som de hadde tenkt, 
eller at det var vanskelig å inkludere 
barna i aktiviteten. Positive erfaringer 
mange trakk fram var at de hadde 
lært mye om dyrking av mat, kommet 
seg ut i det fri, og fått mer og/eller 
bedre mat enn de ville fått i butikken. 
Nesten 87% av de som svarte så 
for seg at de vil fortsette å være 
andelshavere neste år.



16

Vi ønsker å takke alle  
andelshavere for innsatsen i 2019.

Vi gleder oss til neste sesong!

Tveten andelsgård SA  
Tvetenveien 101, 0671 Oslo
Org.nr. 922 791 368
tvetenandel.no



Vedlegg 1: Budsjett 2019

Inntekter fra sameiekontigent
Innmeldingsavgift
Andelshavere enkelt
Andelshavere familie
KUL/BYM
Spesialandeler / andeler uten dugnad

Sum inntekter

Utgifter
Arbeidskostnader
Frø, småplanter, gjødsel
Materialer, redskaper 
Programvare
Kjøregodtgjørelse (Gartner)
Annen godtgjørelse
Kontigenter
Annet

Sum utgifter



Regnskap 2019 Tveten andelsgård
Inntekter Pris Antall Sum
Innmeldingsavgift 300 85 kr 25500,00
Andelshavere enkelt 2900 30 kr 87000,00
Andelshavere familie 3600 29 kr 104400,00
KUL/BYM 54237 1 kr 54237,00
Spesialandeler 10000 1 kr 10000,00
Sum inntekter kr 281137,00

Utgifter Sum
Arbeidskostnader gartner Inkluderer lønn og arb.giveravgift kr 218843,81
Godtgjørelser Kjøregodtgjørelse (Gartner) kr 2000,00

Annen godtgjørelse, klær lignende (Gartner) kr 2000,00
Sum utgifter til gartner kr 222843,81
Frø o.l. Solhatt kr 2591,00

BI-O kr 1850,00
God jord kr 2799,00

Materialer, redskaper Kjøpt inn av gartner kr 28858,75
Dr. Dedichens kr 4500,00
Debio kr 3530,00

Programvare Regnskapssystem kr 1901,00
Medlemssystem, Styreweb kr 750,00
Nettside kr 361,25

Diverse Yrkesskadeforsikring gartner kr 4433,00
Bank gebyrer kr 654,05
Reg Brønnøysund kr 5570,00

Sum andre utgifter kr 57798,05
Totalt utgifter kr 280641,86

Resultat kr 495,14

1

Vedlegg 2: Regnskap 2019



Medlemsundersøkelse for Tveten andelsgård 
Sesong 2019. 38 respondenter. 

Om medlemmet 

 

 

 

Vedlegg 3:



 

 

Dugnader 

 



Hvor enig er du i påstandene under? 

 

 

 



 

 

Åpent spørsmål: Har du andre kommentarer og innspill om dugnadene til gartner/styret? 12 responses 

 
Synes det har vært for lite kontroll/opptelling på hvem som deltar på dugnad. Hvis man går ut med at det burde være obligatorisk å delta på minimum x antall dugnader så 
burde man også føre oppmøte litt bedre. 
Det kunne vært fint å ha mulighet til å jobbe inn timer utenom fellesdugnadene. De har vært påmelding vanskelig tidspunkt når msn har små barn som skal hentes i barnehage 
og spise middag og legges før halv sju. 
Gjerne en fast dag gjennom sesongen, med start tidligere på ettermiddagen 
Siden det er så mange som bruker søndagene til å høste, kunne man vurdere å ha lagt enkelte av fellesdugnadene til en helg og gjøre noe ekstra sosialt ut av disse 
Støtter forslaget om heldagsdugnader med matpause underveis 
For å fylle ut svaret over: Jeg har inntrykk av at ambisjonene for arbeid har blitt justert ned litt i løpet av sommeren, fordi vi ikke har rukket alt gartner har ønsket. Selv synes jeg 
det har vært enkelt for to personer å fylle minstekravet vårt på 12 timer (to dugnader hver), så jeg tenker godt man kan forvente at vi setter minstekravet til å møte opp på 
minst fire av 18 dugnader. 
Synes det burde være varierende dager, med fast rotering på hvilken ukedag, slik at ikke en dag blir valgt foran andre. Og ha noen dugnader i helger, for å få ned utgiftene til 
lønn kan helgedugnader organiseres av noen av andelshaverne som har vært med mye og kjenner til hva som må gjøres og hvordan i stedet for gartner. 
Gjerne dugnad noen helger 
Så flott med engasjert mennesker, og særlig gartner, som står på slik! 
Flere organiserte (kortere) pauser. Ble slitsomt å delta og mer tiltak neste gang 
Hadde vært fint å få info om hva man evnt. kan gjøre utenom dugnadstidene også. 
Synes stemningen har vært fin, og ledet på tålmodig vis. Veldig fint med kodelås på stabbur/toalett. Har vært en lærerik første sesong. Tidligere oppsetting av "Luk her" skilt 
kanskje. Har oppmøtet vært dokumentert? Virker ikke sånn, men kanskje uten å ha merket det. Hadde vært fint å kunne hatt støvler stående (evt også en knagg til jakke???:) 
Muligheter for det i vognskjul? Lettere å møte tidligere, direkte fra jobb. 

 



Kommunikasjon 

Hvor enig er du i påstandene under?

 

 

 



 

 

 



 

Hvis ja, har du kommentarer til aktiviteten på gruppa?6 responses 

Følger ikke aktivt med i gruppen. Forholder meg til e-mail. 

Ønsker å oppfordre til å oppfordre å dele oppskrifter og/eller inspirasjon til grønnsakene 

Nei. 

Jeg bruker facebook veldig lite, så fint å få info på mail! 

Hyggelig sted. Litt bilder, tips/oppskrifter og ellers fin tone. 

Jeg syns det er vanskelig å finne igjen informasjon. 

 

Hvis ja, har du kommentarer til innholdet på nettsiden?2 responses 

litt for generelt, kanskje 

Fin side. 



 

Hvis ja, har du kommentarer til aktiviteten på instagramkontoen?5 responses 

Litt lite aktivitet 

Nei. 

Jeg har logget meg ut av all sosiale medier. 

Litt lite. Kanskje den kan gå på rundgang en uke av gangen mellom medlemmer som ønsker å bidra 

Kunne gjerne vært litt mer aktivitet 

 

Har du andre kommentarer/innspill som handler om kommunikasjonen i andelsgården?8 responses 

1. Visste ikke at det var en nettside for gården 
2. - Koden til hengelåsene kunne gjerne vært tilgjengelig for enkelt oppslag. 
3. - Tidspunkt for obligatorisk avslutningsdugnad burde vært fastsatt mye tidigere, og helst en helg (som man da kan planlegge inn siden dato bestemmes tidlig, helst 

på våren) 
4. Det er viktig at Facebook blir den bærende informasjonskanalen. 
5. Synes høstemeldingene har vært veldig fine! Tydelige og gode forklaringer på hvor, hva og hvordan vi skulle høste fra uke til uke og litt oppdateringer på hva som 

ellers skjedde på gården den uka. Veldig bra! 
6. Når det er blitt sagt "haust til det er tomt" om ein grønsak i ei haustemelding, men det ikkje vart tømt den veka, så har det likevel ikkje alltid stått noko om den 

grønnsaken i haustebrevet neste veke. Da har eg vorte usikker på om eg fortsett kunne hauste av den grønsaken til det er tomt. Med andre ord - det skulle gjerne vert 
tydelegare når ein grønsak eller eit felt er "opna" for at ein kan hauste alle restar av han. 

7.  
8. Eg synst og det har blitt kasta mykje mat med skjønnhetsfeil (som eg har sett på komposthaugen). Kunne det ha blitt kommunisert betre til andelshavarane kva som 

er god nok kvalitet på ein grønsak, og at ein kan ete ting med skader om ein berre skjer skadane vekk? 
9. Skulle gjerne hørt mer fra styret :) Eks. få tilsendt møtereferat 
10. Synes layout(?) / Design er fint. 
11. Har dere sett på muligheten for bruk av Spond? At månedens dugnader, avstemninger, informasjon osv. legges inn der. Viktige beskjeder må selvsagt også gå på 

e-post. At Facebook blir en mer medlem-til-medlemsportal. Jeg foretrekker informasjon i andre kanaler enn Facebook. 



Priser  

Har du andre innspill til prismodellen?6 responses 

Har selv enkelandel. Det er begrenset hvor mye og ofte jeg får høstet. Kanskje kunne høstemeldingen vært ulik for enkeltandel og familie, og dermed prisen på enkeltandel 
reduseres noe? 
#1 eller #3 fungerer fint. #2 virker upraktisk da i som familie på ikke ville klart å spise det doble av et år som dette 
Både alternativ 1 og 3 høres bra ut 
Bør kanskje være litt mer forskjell i både pris og grønnsaker for enkelt og familieandel 
Jeg forstår ikke helt forskjellen på alternativ 1 som vi har nå, og alternativet som Dysterjordet bruker. 
Det går jo an å øke forskjellen mellom familieandel og enkeltandel litt. Og ha litt flere avlinger hvor det er mulig med forskjell i høstemengden. 
 

 

Har du andre kommentarer/innspill som handler om priser og medlemskap i andelsgården?8 responses 

Merker at prisen ble for høy med tanke på antall dugnader jeg var med på og de få gangene jeg høstet. Sånn sett var det et kraftig tapsprosjekt økonomisk. Men det er litt min 
egen skyld da jeg høstet veldig lite. 
Vi trenger vann for å vaske grønnsakene! 
Syns ikke det har vært noen forskjell på familier og "enslige". Vi som familie fikk ikke alle grønsakene siden vi ikke høstet med en gang høstemeldingen kom. 
Foreslår mulighet til å "fryse" medlemskap et år, uten å måtte gå ut av lista. 
Synes vi skal vurdere å ha betaling etter evne, altså at prisen settes til f.eks. 2000, 4000 og 6000 og så betaler alle etter evne (dårlige talleksempler, men håper det gir 
mening). Dermed får flere som har dårlig råd mulighet til å bli med, samtidig som de som har god råd får mulighet til å bidra mer. 
Hvis vi auker antall andeler til neste år kan vi kanskje skru ned prisen litt, slik at folk med dårlegare råd kanskje kan få moglegheit til å delta? 
Kunne kanskje gitt bedre veiledning til hvem som bør velge enkeltandel og familieandel, slik at ikke for mange med to voksne velger enkeltandel. 
Har enkeltandel. Nok grønnsaker til en andel til, og dette er bare første sesong:) Flere andeler, og kanske litt rimeligere? (Betaler gjerne samme pris, men gjerne litt rimeligere.) 
Høyere inntekter og flere hender. 
 



Grønnsaker 

Hvor enig er du i påstandene under? 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



Om årets grønnsaksutvalg 

 

 

 

 

 



Er det noen nye grønnsaker du ønsker at vi skal dyrke neste sesong?22 responses 
Pepperrot 
Paprika, men det er vel umulig å få til? 
Sellerirot, spinat, ramsløk 
mer rosenkål og 
Asparges, bladpersille, ulike krydderurter, 
Urter 
jordskokk 
Jordbær ( ikke en grønnsak, da...) 
større variasjon i bønnene. Flere grønne og kanskje også borlotti. Sugarsnaps i tillegg til sukkerertene (som ikke var spesielt smakfulle. Finne en annen sort) Gjerne også flere 
bondebønner. Kan vi prøve sylteagurker? (vanskelig å få tak i økologiske i butikkene) 
Aubergine? Men de krever antakelig drivhus? 
Flere søte ting, som bær, rabarbra, osv. 
Sjalottløk, pastinakk 
Jeg ønsker at det plantes siderepletrær på andelsgården. Det hadde vært fantastisk moro å lage sin egen cider på gården. 
Pastinakk, jordbær, brekkbønner. Annen type mais, kanskje Glass Gem corn? 
Sellerirot 
Pastinakk 
Asparges, druer, rabarbra, jordbær, bringebær, rips, agurk visst vi får tunell. Gjerne fleire sorter bøner (meterbøne, kanskje kidneybøne og aspargesbøne visst det kan dyrkest i 
Noreg?). 
Går det an å ha bærbusker? 
Gjerne mye mer mais (og mulighet for å høste to av gangen for familieandelene). Svartrot. Grønne brekkbønner (Neckarkönigin). Mer av den gule hokkaidoen vs. grønn. 
Spinat. Mye mer hestebønner - jeg fikk kun høstet ca. fem belger. 
Mer purre:) løk, salat. Redusere squash. Blomster for bier ok - men ikke så stor interesse til matbruk. Urter kanskje. Synes utvalget har vært fint. 
Pastinakk, sellerirot, svartkål, neper, svartrot og artisjokk 
Pastinakk 
 

Har du andre kommentarer/innspill som handler om grønnsaksutvalget?12 responses 

Gjerne flere grønnsaker som kan lagres utover høsten/vinteren, enten hjemme hos en selv eller i jordkjeller/stabbur på gården 
Hva med frukttrær og bærbusker? 
Veldig fornøyd! Masse forskjellig! 
Chili og tomater bør vi bare ha hvis vi får en tunnel eller andre små midlertidige veksthus 
Foreslår å bytte ut årets flate sukkerter med en rund, som f.eks. https://plukkselv.no/produkt/hage/fro/gronnsaker/sukkerert-sugar-snap-okologiske-fro. 
 
Dessuten: mangefargede gulrøtter er fine og se på når de er rå, men i varme retter blir alle som ikke er gule grå i fargen, og derved mindre appetittelige å spise. Ønsker større 
innslag av gulrøtter med "vanlig" gulrotfarge. 
 
Jeg har krysset av for å dyrke mer bønner. Dette gjelder bondebønner, IKKE de gule bønnene, som det var rikelig med. 
Det var ikke antall squash som var for mye, egentlig, men det at de ble så store! 
Mindre squash neste år. Bedre å bruke areal på andre grønnsaker. 
Det med for mykje mat handlar mest om for mykje squash (i masse, dei blei så store, men ikke i antal). For lite poteter handler ikkje om at eg ikkje fekk nok til å spise kvar 
veke, men eg vil gjerne og hatt eit lager til å ha utover vinteren. Eg kunne og tenkt meg meir av dei oransje gulrøttene og mindre av dei med fancy fargar (smakte ikkje like 
godt). 
Tomater evnt i (mini)drivhus adskilt fra potet for å unngå tørråte? 
Har høstet noe kanskje annenhver uke, men veldig lite i forhold til høstemelding. Blir altfor mye for meg. Mange grønnsakstyper jeg ikke har høstet, ikke fordi det var tomt, 
men hadde allerede mye grønnsaker i kjøleskapet. 
Synd at den grønne chilien gikk til frosten i stedet for å bli høstet. Hadde vært fint om det hadde blitt åpnet for å ha en "førstemann til mølla" på grønnsaker som det begynner 
å bli tomt av, i stedet for at det står der og råner. Ha en høstemodell hvor gruppe A kan høste f.eks brokkoli en uke og gruppe B neste uke, i stedet for at alle høster samme 
uke og noe av brokkolien blomstrer og ikke kan spises. 
Jeg synes balansen mellom hva mange bruker ofte og ikke så ofte var litt dårlig, noen ganger altfor mye av grønnsaker man ikke bruker så mye av og altfor lite av grønnsaker 
man bruker mye av. 
 



Annet 

 



Har du andre innspill til styret/gartner? Generell tilbakemelding på denne sesongen eller innspill til neste sesong.11 

responses 

Det har vært et fantastisk år. Å bli medlem er noe av det beste jeg har gjort 
Generelt veldig bra! 
Bra jobba!!! Dette er jo bare første sesong! 
Takk for innsatsen. 
Veldig bra jobba Markus! Og styret generelt :) 
Jeg synes det hadde vært lurt om vi var mindre restriktive med høsting i begynnelsen av vekstperioden. Venter vi for lenge blir noe overmodent og noe blir ikke høstet før det 
blir dårlig. Heller smått og velsmakende enn stort og dvaskt. Små sukkererter smaker mye bedre enn trenete, harde, overmodne belger. 
Det hadde vært fint med frukt og bærplanter på gården. 
Fortsett den fantastiske jobben du gjør, Markus.  
Flott hvis høstemeldingene ikke er så tilbakeholdne i starten av sesongen (eks. mulighet å høste litt mer liten squash før den er monstrøs, og også mer sukkererter osv). Man 
blir litt lei av grønnsakene etterhvert, men i starten står man og tripper. Ellers hadde det sikkert vært hyggelig med en ekstra høstefest, og litt mer info fra styret, eks. mulighet 
til å lese møtereferat. Dessuten (som nevnt tidligere) at det skal være nok å høste for en familie hvis det er nok, eks. mais. Bedre for familie å høste to mais en uke og ingen 
den neste, så får foreldrene smake også :) Takk for en super sesong - vi har blitt glad i stedet og folkan! Gleder oss til neste år. 
Imponert av arbeidet/informasjon/fremtoning til styret. Spesielt m.t.p alt grunnarbeid som hører med til nyoppstarting. Vet ikke noe om fordelingen av arbeidsmengden 
internt, men synes dere burde få godtgjørelse! 
 
Kjempefine høstemeldinger. Eneste var litt forvirring om gresskar squash og hvor mye som skulle skjæres av ved div kål høsting:) Sprer godt humør og har en fin, rasjonell :) 
tilnærming med mange uerfarne hender å veilede. "Vi får gjort det vi får gjort. Resultatet er grønnsakene" Enkelt og greit. 
 
Hvordan synes styret/gartner sesongen har vært/fungert? 
Bra jobba! Det har vært kjempegøy å være med, jeg har storkost meg på dugnader og med høsting. Markus' engasjement og kunnskap har vært (og er) fantastisk, skikkelig 
inspirerende! 
 

 


