
PRESSEMELDING 
OSEBAKKEN ANDELSGÅRD FLYTTER 
 
Osebakken andelsgård SA ble etablert i januar 2013, og har leid jord av Borgestad gård i 
4 sesonger. Andelsgården flytter nå til Eidanger prestegård fra og med 2017 sesongen. 
Andelsgården har ca. 140 andelshavere. Vi er nå midt i høstesesongen og åkeren på 
Osebakken ser frodig og flott ut! Det er mye godt å høste. Vi har over 35 slag grønnsaker 
i åkeren. 
 
Andelsgården vil klargjøre for drift av neste sesong, på Eidanger prestegård, i løpet av 
denne høsten. Vi har fått en god jordleieavtale med Opplysningsvesenets fond (OVF), 
som er eiere av Eidanger prestegård, på 15 daa jord og et stort område til drivhus, 
grillplass, lekeplass, sosialt område, vannpost og urtehage, på vestsiden av låven. OVF er 
veldig positive til å få andelsgården som leietager, og stiller seg positive til 
gjenoppbygging av låven, til bruk for andelsgården. Flytting til Eidanger prestegård med 
gjenoppbygging av låven åpner for mange nye muligheter for andelsgården. Både i 
forhold til kjernedrifta og produksjonsdelen, for andelshaverne og for formidling til barn 
og unge. Gjenoppbygging av låven forutsetter at vi får en god finansiering av prosjektet. 
 
Andelsgården takker nå for seg etter 4 gode gründer-år på Osebakken, og flytter hele 
virksomheten til Eidanger. Et idyllisk flott område av Porsgrunn, med nærhet til store 
deler av Porsgrunns befolkning. Det ligger 5 km fra sentrum og 10 minutter å gå til 
Olavsberget for et bad. Vi takker alle andelshavere som har vært med oss på Osebakken, 
og ønsker dere hjertelig velkommen videre som andelshavere på Eidanger. Og vi ønsker 
alle nye nysgjerrige og interesserte velkommen som andelshavere.  Vi er også veldig 
glade for at vårt gode samarbeid med skoler, barnehager, Røde kors m.fl. fortsetter selv 
om vi flytter. Andelsgården får nå et skikkelig løft, og vil jobbe for å bli et trivelig 
utfartssted og en god læringsarena med et mangfold av økologiske grønnsaker - for alle 
som har vært med oss så langt, og alle dere som nå blir med oss. 
 
Åpen økologisk gård lørdag 1. oktober.  
Vi vil gjerne ha innspill fra deg om innhold til den ”nye” andelsgården, og inviterer til 
idédag på Eidanger prestegård 1. oktober.  
Vi selger pizza fra bakeovn-tilhengeren, andelsgården deler ut deilige smaksprøver lagd 
av grønnsakene fra åkeren, det blir servert kake og kaffe og det blir noen overraskelser.  
Nye og gamle andelshavere er hjertelig velkomne til Eidanger prestegård første 
lørdagen i oktober.  
 
Bli med å skape vår felles økologiske gård! 
 
Hilsen styret i Osebakken andelsgård 
Bente, Lene, Maja, Bjarne, Anne, Helene og Gunn Marit 


