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Vår mission
I stadgarna för Solskensfarmarna kan du läsa:

”

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i ett
gårdssamarbete ge bättre förutsättningar för att leva, bo och arbeta i Kärnebygd rote.
Gårdarnas marker och de boendes kompetenser används och utvecklas på ett sätt som tar
hänsyn till miljön och ger långsiktig hållbarhet enligt föreningens manifest ”Våra fötter i jorden”.
Samarbetet gör det möjligt att förverkliga andra idéer parallellt, och i samarbete, med det som
görs i Solskensfarmarna.
Medlemmarna deltar i verksamheten genom att vara leverantörer och/eller köpa föreningens
produkter.

”

Ovanstående utdrag vilar på Solskensfarmarnas visioner och värderingar som är mer ingående
beskrivna i det här dokumentet. Det är visioner och värderingar som vi andelsägare i
Solskensfarmarna delar.

Vår vision
Som solskensfarmare bidrar du till
att trakten kring Kärnebygd rote är
den bästa platsen att leva på.
Du värnar en landsbygd där
odlingsmarkerna hålls öppna och
där det finns plats för härliga
skogshagar där människor och djur
trivs att vara.
Du är intresserad av att vi
tillsammans hittar nya sätt att ta till
vara på möjligheterna som vår
landsbygd erbjuder och gör det på
ett sätt som tar hänsyn till miljön
och ger långsiktig hållbarhet.
Du bidrar med dina kompetenser
och tillsammans med
Solskensfarmarna utvecklar du dig
själv.
Du är stolt över hur vi har det i
Kärnebygd rote, speciellt när du
hör andra tala om hur fint vi har har det och vilket härligt liv vi lever här.
Du ser möjligheterna i att bo och leva här, och vill ta vara på vad du kan utveckla här tillsammans
med alla andra i Solskensfarmarna. Samtidigt kan du förverkliga andra idéer du har, parallellt
med att vara en del av Solskensfarmarna.
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Våra värderingar som vi arbetar efter
För att nå vår mission och vision har vi kommit överens om ett antal värderingar som gör att du
som solskensfarmare står med båda fötterna i jorden.
Vi vill:
1. ha solsken i sinnet och arbeta med lust
2. samarbeta och ha den gemensamma nyttan som rättesnöre
3. tänka hållbarhet och miljö i det vi gör
4. låta våra djur leva i harmoni med naturen
5. vara transparenta och trygga i det vi gör
6. fördela arbetsuppgifter så ingen har för hög belastning
7. ta till vara på de olika kompetenserna som andelsägarna har
8. stötta och lyfta varandra
9. göra att fler kan leva på vad vi har att erbjuda i Kärnebygd rote
10. vara öppna och välkomnande
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