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HVA ER OSEBAKKEN ANDELSGÅRD 
Osebakken andelsgård SA ble etablert i januar 2013. Vi leier  
15 mål jord av Borgestad gård, og dyrker økologiske grønnsaker 
for våre andelshavere etter prinsippene for andelslandbruk. 
Vi produser over 30 ulike sorter grønnsaker, som gartneren 
passer på for oss. 
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En møteplass og inspirasjons-
arena for økologisk dyrking  
av god mat nær deg.

Denne andelsgården er 
etablert som et medlemsbasert 
samvirkeforetak med et styre og 

en daglig leder i 20 % stilling. 
Gartner har full stilling  

i vekstsesongen. 



 

HVA BETALER JEG FOR 
Du betaler medlemskontigent for ett år av gangen.  
Denne dekker kostnadene for produksjonen av 
grønnsakene, og gir deg rett til å høste din andel  
av denne.

Høstingen foregår jevnlig ettersom grønnsakene blir 
modne. Du får sunn og god mat, og en opplevelse 
fra jord  til bord. Ved å utnytte din andel får du bedre 
utvalg for en billigere penge enn i butikken.

Priser
Ordinær andel:            kr 2 200,-
Barn/student/honnør:      kr 1 600,-
Barn under 7 år:          Gratis 
 
 

HVORDAN HOLDER JEG MEG ORIENTERT
Du holdes løpende informert via nettstedet 
osebakkenandelsgård.no. I høstesesongen ( juni-
oktober) blir det ukentlig sendt ut høstemeldinger 
som du får på e-post.

Trenger du mer informasjon før du tegner 
medlemskap, kan du sende en e-post til 
Bente Bråthen på e-post bente@dagjen.no 
 
 

HVA ER ANDELSLANDBRUK 
Andelslandbruk (CSA Community Supported 

Agriculture) er en form for direkte dialog 
mellom gårder og forbrukere. Forbrukere 

kjøper andeler av gårdens produksjon og deler 
derved risikoen for årsvariasjoner i avlingene. 
Andelslandbruk er kanskje det nærmeste du 

kan komme å være gårdbruker uten å være det. 



 

www.osebakkenandelsgård.no

Sosialt

MANGFOLD

y�Bli inspirert til et bedre kosthold, enten for smakens skyld eller for helsen. Eller begge deler.
y�Opplev smaken og gleden av å transportere grønnsaker rett fra jord til bord. Ingenting er som ordentlig ferske, økologiske grønnsaker.
y�Opplev fellesskapet med de andre andelshaverne; delta på arrangementer, bli med i interessegrupper eller slå av en prat i åkeren når du høster.

Tegn din andel på:

FaRGERIKT Økologisk


