Prismodell for Øverland Andelslandbruk fra 2021.
Bakgrunn
Da gjeldende prismodell ikke gav ønsket resultat, har styret utformet forslag til ny prismodell som
skal gjelde 2021 sesongen.
Den gjeldende modellen hvor man betalte etter evne fungerte godt i 2019, men ga underskudd i
2020. For å kunne drifte forsvarlig, ser vi derfor ingen annen utvei enn å forsøke en ny prismodell
som beskrevet nedenfor. Verdt å merke seg er at denne nye prismodellen har full støtte hos vår
hoved gartner og hun har vært en pådriver for denne modellen.

Ny prismodell
Grønnsaksandel.
Vi ønsker å gå bort fra voksenandeler og over til liten og stor grønnsaksandel. Hver enkelt husstand
finner ut hva som passer dem.
•

Liten grønnsaksandel vil passe for med en voksen kr. 4 000,-

•

Stor grønnsaksandel vil passe for en voksen som ønsker litt ekstra kr. 6 000,-

I høstemeldingen vil gartnerne gi tydelig beskjed om hvor stor mengde de to grønnsaksandelene
tillater. Den store grønnsaksandelen er 1,5 ganger større enn den lille grønnsaksandelen.
Vi ønsker at du tenker gjennom hva som passer din hustand. Familier med to voksne og flere barn
under 18 år bør velge 1 liten og 1 stor grønnsaksandel. En voksen med barn under 18 år bør velge
stor grønnsaksandel.
En grønnsaksandel gir én stemme, uansett om du velger liten eller stor grønnsaksandel.

Tillegg 1
Når du kjøper en grønnsaksandel hos oss, følger det en dugnadsplikt på 6 timer for hver
grønnsaksandel. Det åpnes i år opp for muligheten til å betale inn kr. 100,- for hver manglende
dugnadstime. Betalingen gjøres ved sesongslutt, 1. november.

Tillegg 2
For å sikre tilstrekkelig hjelp til gartnerne, vil vi innføre en arbeidende modell. Du får mulighet til å
melde fra om du ønsker å jobbe ekstra på gården, mot å betale mindre neste sesong. Denne
ordningen får et tak på 20 timers arbeid for inntil 20 personer, i mai og juni. Skjema for å melde din
interesse i denne arbeidende modellen, kommer i Nyhetsbrevet etter påsken, med
innleveringsfrist primo mai.

