Nu har du chans att bli en av

Nu är vi igång med gårdssamarbetet här i Kärnebygd rote (se karta nedan), och har börjat att
bygga upp djurbesättning och hitta produktionsformer. Du som bor här, eller har tydlig anknytning
till roten har möjlighet att skaffa dig en andel i det nystartade företaget Solskensfarmarna
ekonomisk förening.

Vad är Solskensfarmarna?
I stadgarna för Solskensfarmarna kan du läsa

”

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i ett
gårdssamarbete producera naturbeteskött av hög kvalitet till miljömedvetna kunder som är
måna om hur och var maten produceras. Genom att erbjuda kunder att träffa djuren och njuta
av de öppna hagmarkerna skapas ett mervärde. Föreningen säljer närproducerat
naturbeteskött genom ett eget varumärke.
Medlemmarna deltar i verksamheten genom att vara leverantörer och/eller köpa föreningens
produkter.

”

Varför skall jag vara med i Solskensfarmarna?
Som du kan läsa av utdraget ur stadgarna finns
det flera skäl att vara med i företaget. En viktig
del är att Solskensfarmarna verkar för att
bibehålla det öppna landskapet runt om i
Kärnebygd rote. Det samtidigt som vi skapar en
högkvalitativ köttprodukt. Som delägare i
Solskensfarmarna får du rabatterat pris på
företagets produkter.
Dessutom prioriterar Solskensfarmarna
andelsägare som leverantörer. Det betyder att
om du vill ha dina marker betade av företagets
djur är det idé att investera genom att bli
medlem och andelsägare. Du som andelsägare
har möjlighet att vara med att utse företagets
ledning och forma företaget. Styrelsen ger
sedan i uppdrag till en operativ ledning att sköta
driften. Delägare av Solskensfarmarna kommer
på olika sätt ges möjlighet att ta del av driften.

Hur skaffar jag mig en andel?
En andel betyder att du delar värderingarna för Solskensfarmarna, och att du vill hjälpa företaget
att lyckas. om du blir medlem får du ett rabatterat pris på företagets produkter och förtur som
leverantör.
En andel kostar 15 000 kronor per person.

Jag vill veta mer innan jag bestämmer mig
Är det så att du vill veta mer om företaget Solskensfarmarna innan du bestämmer dig kan du
kontakta någon i företagets styrelse:
Jerry Gunnarsson, 076-634 50 71
Margareta Gunnarsson, 070-825 59 90
Johanna Dahlqvist, 070-572 68 54
Christian Dahlqvist, 070-625 33 99

Jag vill köpa en andel omedelbart
Fyll i följande information och skicka till:
Solskensfarmarna
C/O Dahlqvist
Sundhult 105
311 51 Ätran

Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Postort

Telefon

Mobiltelefon

Adress för korrespondens, om annat än fastighetens ovan

Välkommen som delägare hos oss!
Solskensfarmarna

