
 

Høstemelding uke 25 – 2018. Velkommen til nye og gamle andelshavere!  

Vi satser på å sende ut en melding hver uke framover, og tenker at alle andelshavere har 

interesse av å bli informert om hva som skjer i andelslaget framover, enten det gjelder 

høsting, dugnad, bier eller dyra hos Birte.  

Det har vært 5 dugnader i andelslandbruket vårt i vår, og nå er vi klar for sesongens aller første 

høsting på Mjåland. Først ute er grønnkål!  

Under bordet som står ved åkeren, ligger ei kasse med en perm i. Vi vil gjerne at du skriver inn i 

permen når du høster. Det er for at vi skal bli bedre på å oppfylle ønsker, og få oversikt over hva som 

er passe mengde av de ulike produktene. Du finner ei liste med navn på andelshavere, og 

ukenummer. Sett et kryss ved navnet ditt når du høster. Lista ligger klar fra tirsdag 19.6. ettermiddag.  

Ta med noe å høste i og gjerne en kniv til å kutte av og pusse ting reint. Etter hvert kan du høste for 

to uker om gangen ved behov. Om du ikke får høsta i denne uka, kan du altså vente og slå sammen 

med høstemelding for uke 26. Vi oppfordrer imidlertid til å høste hver uke, om du har anledning. 

Samkjøring til høstingen er både miljøvennlig og hyggelig. Del det gjerne på FB-sida vår om du har 

ledig plass/trenger skyss. Du kan også avtale med andre andelseiere om å høste for hverandre. Om 

du vil få varene levert, ta kontakt med Brit på tlf. 906 60 209. 

Ønsker du å komme i kontakt med andre medlemmer om skyss eller annet, ta direkte kontakt, eller 

gi et hint til Torborg (415 69 318), Alamin ( 939 85 786), eller Tine Lise (419 32 606). 

Bilde Hva Hvor  Hvordan Hvor mye 

 

Jordskokk I grasbakken bak 
sittegruppa, mot 
gjerdet 

Bruk spade 4-5 stk 

 

Grasløk I tunellen Skjær av en 
halv tue 

Så mye du 
vil 

 

Smaksagurk I tunellen, på 
venstre side 

Skjær av en av 
de største 

1 

 

Grønnkål Til venstre i 
åkeren. 4 rader, 
lett å se. 

Ta et av de store 
nederste 
bladene på hver 
plante. 

8-10 
blader 

 


