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Andelserbjudande för Holmahult Östergård 34 
Köp dina grönsaker och bär så lokalt du kan! 
För vem vill inte veta hur, var och när vår mat är odlad?! 

 
Hej! 
Nu kör vi igång igen och erbjuder grönsaker från vår odling i Holmahult för tredje året i rad. Vi 
är mycket glada och tacksamma för tidigare års intresse i giftfria grönsaker och hoppas på ett 
bra samarbete med återkommande och nya kunder! Storleken på odlingarna kommer vara 
samma som förra säsongen men vi kommer jobba för att bli ännu effektivare och smartare i 
vår odling för att det ska gå ännu smidigare för oss och er. Vissa små ändringar kanske 
kommer att ske men till stort jobbar vi efter samma principer och format som förra säsong. 
Grönsaker odlade av händer du känner! 
Säsongen 2020 erbjuder vi 20 hela andelar med leverans från mitten av juni och 15 veckor 
framåt. Vi meddelar närmare start efter hur vi ser att våren utvecklas.  
Grönsaker kommer primärt att finnas för upphämtning på gården en dag i veckan eller efter 
överenskommelse men vi försöker skapa ett så enkelt system som möjligt för alla så vi 
kommer även satsa på andra utlämningsplatser där ni kan hämta när det passar er.  
 
Vi hoppas att detta låter intressant och ser fram emot att få leverera grönsaker till er! 

 
Boka tidigt! 
Om du bokar dina andelgrönsaker innan 15 februari 2020 så erhåller du 5 % rabatt 
på andelspriset. 
Hjälp oss även att sprida denna möjlighet till att köpa lokalt. Få fler intresserade som 
andelsägare att boka sin del innan 15 mars så erhåller du ytterligare 5% rabatt på din 
andel. Be dem uppge dig som referens när de bokar. 
 
Vi kommer att odla en blandning av sallat, röd-, gulbetor, rädisor, örter, bönor, kål, tomat, gurka, morot, 
pumpa, blåbär, ätbara blommor och mycket mer. 

 
Kontakta oss för att boka din låda av närodlade prima grönsaker för säsongen 2020. 
email: familjen@ostergard34.se     mobil: 070 - 174 92 20 
 
Varmt välkomna med er beställning! 
/Familjen Söderlind Hörberg 
 
 
Under säsongen kommer vi med olika erbjudanden från gården I Holmahult. Följ oss på Facebook 
(holmahultostergard34) och Instagram (holmahultostergard) för att ta dela av dessa. 
 
Vi jobbar efter en policy om öppen dialog och ömsesidigt förtroende och önskar er feedback på våra 
produkter och arbete. Vill ni se hur era grönsaker produceras under säsongen är ni hjärtligt välkomna till 
Östergård 34 för en titt. 

Hel andel:  4050 kr 
Leverans en gång i veckan med grönsaker till ett värde av 270 kr av vad 
säsongen erbjuder 

Halv andel:  2025 kr 
Leverans en gång i veckan med grönsaker till ett värde av 135 kr av vad 
säsongen erbjuder 
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