
Välkommen som andelsägare av nybrukarnas skörd 2019!

Att vara andelsägare handlar om mer än att 
bara hämta dina grönsakskassar. Det ger dig 
möjlighet att följa dina grönsaker från frö till 
skörd och att skapa en relation med oss som 
odlar dem. Det bygger på ömsesidigt förtro-
ende och en gemensam strävan efter att allt 
ska bli så bra som möjligt för alla inblandade. 
Hela upplägget kan du läsa om på 
nybrukarna.se/andelsjordbruk
Välkommen!

VÄLKOMMEN TILL VÅR FACEBOOK-
GRUPP FÖR ANDELSÄGARE
Här kan du följa dina grönsaker och vårt od-
lande, ställa frågor, ge feedback etc. Du hittar 
gruppen på facebook.com/groups/nybrukarna-
sandelsjordbruk/

VÄLKOMMEN TILL KNYTISTRÄFFAR VID 
ODLINGARNA 
Lördag 25 maj kl. 11.00
Söndag 11 augusti kl. 11.00
Söndag 22 september kl. 11.00
Mer info kommer. 

AVBOKA ELLER GE BORT DIN KASSE
Alla andelsägare har möjlighet avboka upp till 8 
valfria kassar, när man vill under säsongen.

Alla avbokningar gör du själv på 
leverans.nybrukarna.se. Det går också bra att 
låta en vän eller granne hämta kassen när du 
själv inte kan. 

LEVERANSER FRÅN VÅR TILL VINTER
Vi satsar på några tidiga leveranser under april/
maj, för att sedan komma igång med de veckovi-
sa leveranserna omkring midsommar. Vi levere-
rar fram tills skörden är slut, gissningsvis i slutet 
av november eller början av december. Totalt får 
du mellan 26 och 32 grönsaksleveranser.
Vi hör av oss via mejl och SMS när det är dags 
för första leveransen. 

BINDANDE AVTAL GER TRYGGHET 
Genom att betala fakturan för bokningsavgiften 
förbinder du dig för en hel säsong. Då ger du 
oss som odlare trygghet. Vi vet hur mycket vi 
behöver odla och att vi kommer få sålt det vi 
odlat. Men tryggheten är ömsesidig – oavsett hur 
grönsakspriserna i butikerna varierar får du dina 
grönsaker till det fasta priset.

FAKTUROR
I samband med första leveransen får du en fak-
tura på större delen av säsongen. Du väljer själv 
om du betalar månadsvis eller allt på en gång. I 
slutet av säsongen stämmer vi av hur många kas-



sar just du har hämtat och skickar en slutfaktura 
på de som inte omattades av första fakturan.

LOKALT
Vi odlar dina grönsaker i Tolg. I år kommer en 
liten del också komma från vår odling i Skär-
bäck, som Jorge ansvarar för. Du hämtar dina 
grönsaker på den av våra utlämningsplatser du 
väljer.

NYSKÖRDAT
För att grönsakerna ska bli så goda och närings-
rika som möjligt skördar vi så nära leverans vi 
bara kan – ofta samma dag eller dagen innan.

JORDIGA GRÖNSAKER
Vi levererar våra grönsaker osköljda eller bara-
grovsköljda. Var noga med att skölja dem innan 
du äter dem!

HÅLLBARA ODLINGSMETODER 
Vi följer ekologiska principer och använder 
därmed varken kemiska bekämpningsmedel eller 
konstgödsel.

SÄSONGENS SKÖRD
Genom att odla en stor variation av grönsaker, 
men också genom successiva sådder, ser vi till 
att det finns skördeklara grönsaker från vår till 
vinter. Det blir både grönsaker som du är van 
vid, men också en och annan ovanligare sort 
eller gröda kommer dyka upp. För dig kanske 
det innebär nya utmaningar i köket, men också 
glädjen det ger att låta matlagningen följa årsti-
derna. 

TILLSAMMANS KAN VI MINIMERA 
SVINNET 
Att minimera matsvinnet gör vi bäst tillsam-
mans. Allra mest genom att inte ha några mel-
lanhänder. Men också genom att vi låter bli att 
sortera bort grönsaker av utseendeskäl, eller 
för att de fått någon liten skada och hoppas att 
ni kan glädjas åt att ta tillvara de icke-perfekta 
grönsakerna. 

På varje utlämningsplats kommer det att finnas 
en ”minska-svinnet-låda”. I den kan du lägga 
grönsaker från kassen som du inte vill ha. Oav-
sett om du lagt något där eller inte kan du också 
ta med dig av sådant som någon annan lagt där. 
En ansvarig andelsägare får sedan ta tillvara det 
som ev. blir kvar i lådan.

FRÅGOR OCH FEEDBACK
Maja 0735-81 14 22, maja@nybrukarna.se
Joe: 0735-68 36 53, joe@nybrukarna.se
Jorge: 0708-34 71 45, jorge@nybrukarna.se

GDPR
Nybrukarna följer dataskyddsförordningen, 
GDPR. För att kunna hålla er uppdaterade, med-
dela om leveranser och skicka fakturor sparar 
vi namn, e-post, postadress och telefonnummer 
på våra andelsägare. De som inte fortsätter som 
andelsägare överförs till ett dokument där enbart 
namn och e-post sparas. Denna lista får endast 
användas till att skicka nyhetsbrev eller annan 
information om Nybrukarna. Vi får inte använda 
uppgifterna till något annat än de ändamål som 
angivits ovan. Den som helt vill bli borttagen 
från våra listor meddelar oss detta via mejl.

Det är vi som odlar dina grönsaker! Från vänster: Joe Egan, Maja Söderberg & Jorge Zapico


