Arbeidsgruppene på Øverland
Først en tekst til nye andelshavere og dere som ikke har erfaring fra en
arbeidsgruppe hos oss. På Øverland Andelslandbruk har det i løpet av årene
blitt flere arbeidsgrupper. Gruppene er frivillige, de er selvorganiserende og
jobber med et eller annet tema de selv har ønsket å gjøre noe ut av innen
andelslandbruket. Noen av dem har litt midler over budsjettet og noen ikke. Alt
som produserer tilfaller i utgangspunktet alle andelshavere når produksjonen
tillater det. Arbeidet i gruppene tas med i de obligatoriske seks dugnads timene
andelshaverne må bidra med inn i felleskapet. Alle arbeidsgruppene har ledere
som vi kaller tautrekker og alle samles med administrasjonen to ganger i
sesongen.
Kjernevirksomheten vår, grønnsaksproduksjonen, kunne eksistert uten
arbeidsgruppene, men engasjementet som finnes og som skapes av gruppene
kommer hele andelslandbruket til gode. Det skaper trivsel og mangfold, det
øker kompetansen hos de som ønsker det, og det gir reell avkastning i form av
honning, bær, urter, druer, valnøtter, lagring, blomster osv.
Forskjellen på arbeidsgruppene og kjernevirksomheten er at
kjernevirksomheten er det Øverland Andelslandbruk har forpliktet seg til å
gjøre i henhold til hva vi lovet når dere meldte dere inn. Vi lover ikke et
bestemt resultat, men vi lover å gjøre så godt vi kan med de ressursene
andelslaget disponerer, og i henhold til den produksjonsplanen årsmøtet har
vedtatt. Arbeidsgruppene derimot, er mer som glasuren på toppen av kaken,
og utgjør sammen med dugnadene et viktig sosialt lim. Hvor mye som blir gjort
er helt opp til dere, det står ingen gartner klar til å overta hvis dere får for liten
tid eller har tatt på dere for mye. Gruppene organiserer seg selv, og jobber slik
de selv blir enige om.
Hvis du ønsker å delta i en eller flere av gruppene sender du e-post til
tautrekkeren som er leder av arbeidsgruppen. Urtegruppen har nå en FB
gruppe du kan melde deg inn i, det er likevl mulig å delta om du ikke har FB! Du
kan gjerne melde deg på hos flere grupper, alle om du vil. Det er ikke
forpliktende. Du kan melde deg på grupper hvor du får bidra med ting du
allerede kan, eller du kan melde deg på fordi du vil lære. Du kan også melde fra

til kjernen hvis du vil starte en arbeidsgruppe vi ikke har allerede. Deltakelse i
gruppene gjør god anledning til å gjøre besøkene på Øverland mer sosiale.

Oversikt over arbeidsgruppene i 2018

Arbeidsgruppe

Tautrekker

Kontakt

Bærgruppen

Veronica Samycia

veronicasamycia@gmail.com

Urtegruppen

Jorunn Liodden

Bi-gruppen

Roar Habberstad

jorunn@mindrestress.no
https://www.facebook.com/groups/373979246431961/
roarhab@online.no NB. Fra denne gruppen kommer

interessante nyhetsoppdateringer om biene, si fra
til ham om du vil motta dem
Drue- og valnøtt
gruppen

Henning Spjelkavik
Zsuzsa Fey

henning.spjelkavik@gmail.com
zsfey@online.no

Jordkjeller gruppen

Annette Dyvi

annette.dyvi@yahoo.com

Høstakkefestgruppen

Tine Greve

greve.tine@gmail.com

Eksperimentgruppen
Blomstergruppen

Ineke Zaat

inekezaat2@hotmail.com

Cecilie Rom

cecilie@mirmar.no Denne gruppen trenger flere
andelshavere og gjerne en tautrekker.

SOS gruppe

Kurt Oppdøl

kurtopp@online.no Denne gruppa stiller opp på kort
varsel og hjelper gartnerne i spesielle situasjoner.

Hønegruppen

Uavklart

post@overlandel.no Ta kontakt her om du er
interessert

Snekkergruppen

Uavklart

post@overlandel.no Ta kontakt her om du er
interessert

