
BLI ANDELSÄGARE
Önskar du njuta av dagsfärska grönsaker
och få ökad insyn i hur och var din mat 
egentligen växer? 
På Livslotten, utanför Rimforsa, odlas hälsosam mat av högsta 
kvalité enligt ekologiska principer, och du har möjlighet att bli 
andelsägare!

Vad innebär andelsjordbruk?
Ett andelsjordbruk innebär att producent och konsument närmar sig varandra; genom att bli andelsägare i 
andelsjordbruket Livslotten tecknar du dig i förväg för att få del av den kommande säsongens skörd. Första 
leveransen blir i juni och sista i slutet av oktober. Under den perioden får du 20 - 23 grönsakslveranser som du 
hämtar på en av våra utlämningsplatser nära dig. 

Genom att teckna dig för hela säsongen får du även möjlighet att följa dina grönsaker; med varje 
grönsaksleverans följer ett “grönsaksnytt” med receptblad, lagringstips och en odlingsrapport. 
Andelsägarna bjuds även in att besöka och delta i arbetet på Livslotten så mycket eller litet de önskar. 
Dessutom har du som tecknar dig för en andel innan slutet av januari (när jag gör fröbeställning) möjlighet att
påverka vad du ska få i din mage! 
 
Ett andelsjordbruk innebär också att vi delar på både risker och belöningar från odlingarna. Rent praktiskt 
innebär det att om det blir en bra morotsskörd, får du mycket morötter. Om morotsskörden skulle bli 
mindre, får du inga eller ett par stycken morötter. Istället har kanske majsen och vitkålen haft ultimata 
växtförhållanden, så då får du mer av det istället. Till syvende och sist är det ju ändå vädret som avgör vad vi 
äter!

Vad kostar det?
Min vision är att alla ska ha råd med bra mat,
och därför är priset relativt. Beroende på 
betalningsförmåga och vilja betalar du så
mycket du kan, mellan 5000 och 7000 kronor. 
Rekommenderat pris är 6000 kronor. 
Det finns också möjlighet att delbetala.  

Vid intresse, kontakta mig:
Email: emma@livslotten.se 
Telefon: 0703395893

Emma Lundberg, Livslotten

Med Vänlig Hälsning, 


