
Hej, 
 

Kan jag få bli er bonde?  
 
Efter en lyckad start 2020 så är jag nu beredd att utöka 
andelsjordbruket inför 2021 och söker nu initialt 10-15 
kunder som vill få en leverans av grönsaker varje vecka 
under odlingssäsongen 2021. Jag tar hand om odlingen 
och du får en kasse av olika grönsaker och rotfrukter 
efter säsong varje vecka. Närodlat, hållbart, ansvarsfullt 
och smidigt. 
 
Jag heter Anders Wilkes och är en positiv lantbrukare 
på 43 år och gården finns i Anabäckshult, Älekulla. 
 
 
Nedan ser ni hur några av andelarna såg ut under förra året, jag kom igång lite sent då jag 
blev klar med växthus och tunnel först i slutet av april och de första kassarna var därmed 
ganska lätta. I år finns redan växthusen där och jag har dessutom en hel säsongs 
erfarenhet. Det är dock tänkt som så med detta upplägget att lätta kassar i början av 
säsongen kompenseras längre fram vilket du kan se nedan. 
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11:e kassen       Sista kassen nummer 16 (V38) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  



Totalt planerar jag att odla runt 40 olika sorters grönsaker och rotfrukter många i flera olika 
varianter och jag försöker variera innehållet i kassarna så mycket det går. 
 
Period: Från V23 till V39 
 
Mängd: Tanken är att en andel skall räcka till en barnfamilj eller ett par som äter mycket 
grönsaker och rotfrukter. Och varje kasse kommer att innehålla 8-12 olika grödor. 
 
Pris: 250 kr per andel och leverans, max en leverans per vecka. Du betalar på faktura och 
endast för de andelar som levererats till dig. Till säsongen 2021 tänker jag att fakturera halva 
perioden i förskott då det mesta av mina kostnader ligger tidigt på säsongen och så kommer 
jag skicka en slutfaktura när de 16 veckorna har passerat.  Det går att stå över leveranser 
om man är bortrest men man måste meddela detta i god tid så att jag inte skördar i onödan 
men fundera också på alternativet att dela din andel med en granne denna period. Kassar 
man stått över dras bort från slutfakturan. 
 
I varje leverans förutom grönsakerna och rotfrukterna får du även ett informationsblad om 
vad som levererats, tips på tillagning och lagring samt några rader om vad som händer på 
gården. Du stödjer samtidigt en odling nära dig och visar ett engagemang i lokal 
matproduktion efter ekologiska principer. Självfallet är du också en del av vår odling med 
möjlighet att påverka och besöka odlingen under ordnade former. 
 
Leverans sker i mesta möjliga mån på torsdag eftermiddag efter kl.16 och före kl 20.00 
eventuella avvikelser beslutar vi om individuellt. Det beror lite på hur rutten kommer behöva 
läggas upp och vart ni befinner er. 
 
Låter det intressant kontakta mig på tel 0706-043277 eller skicka en intresseanmälan (den 
är inte bindande) maila då Namn och adress till lillegardfarfarm@gmail.com, gärna så snart 
som möjligt. Så återkommer jag med mer information utefter det. Blir intresset stort sätts 
man på kö, och dialogen hålls därmed öppen och beroende på utfallet av skörden kan antal 
andelar eventuellt utökas periodvis efter överenskommelse. 
 
OBS: Notera att detta utskick är lokalt och att tanken med det är att få till 
en så effektiv leveranskedja som möjligt, jag sköter allt på egen hand så tiden för utkörning 
är kritisk för att få tiden att räcka till och framförallt säkerställa en hög kvalité på det som 
levereras. Följ oss gärna på facebook, sök efter Lillegård fårfarm eller på instagram 
lillegardfarfarm. 
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Vad är ett andelsjordbruk? 
 
Direkt partnerskap - I ett andelsjordbruk finns en direkt relation mellan bonden och 
konsumenten (andelsägaren). 
 
Långa avtal - Som andelsägare lovar du att t.ex. köpa grönsaker av bonden under en hel 
säsong. Det ger bonden både trygghet och möjlighet till långsiktig planering. 
 
Delade risker och belöningar - Blir det en bra spenatskörd får du mycket spenat, medan 
du ett dåligt år får mindre eller ingen alls. Men istället har kanske kålen trivts extra bra. 
 
Fördelar för alla - Producenten får en mer stabil och säker inkomst och närmare anknytning 
till lokalsamhället. Konsumenterna kan äta riktigt färsk, hälsosam och lokalt odlad mat. 
Samtidigt som de också får en starkare koppling till platsen där deras mat odlas och 
möjlighet att lära sig nya färdigheter och delta i aktiviteter. 

 
Mer om mig och lite kuriosa: 
 
Jag heter alltså Anders Wilkes, 43 år. Född och uppvuxen i Brättingstorp i Kinna (Hette då 
Knubbe i efternamn och kallas ofta det fortfarande). Sedan träffade jag en tjej från Kanada 
som lyckligtvis valde att flytta till mig i Sverige och som senare även blev min fru och då blev 

jag en Wilkes. 😊 Vi har två barn Hanna och Lilly, 9 och 11 år. Jag och min fru Robyn har 

bott på gården tillsammans sedan 2006 då vi tog över min mammas hem i Älekulla. Under 
åren på gården har vi sysslat främst med djur, vi har i nuläget 15 får, 6 höns, 2 katter, 2 
kaniner och en hund. Tills hösten 2019 har jag jobbat i Borås och skött lantbruket på fritiden. 
Jag har alltid haft en dröm om att leva ett liv närmare naturen och av de resurser som finns 
på vår lilla gård och nu är tiden inne att försöka förverkliga den. Jag gick en 
naturbruksutbildning till ”Market Gardener” på Angereds gård utanför Göteborg parallellt med 
att jag byggde upp min verksamhet inom grönsaksodling under 2020. 
 
"Market Gardener" innebär, hållbart och yt-effektivt odlande med mestadels handredskap i 
fasta odlingsbäddar. Många tekniker är desamma som man odlade efter förr i tiden, 
exempelvis tillämpar jag växelbruk för att minimera förekomsten av skadedjur istället för att 
använda växtskyddsmedel som är vanliga i det moderna konventionella jordbruket. Men jag 
arbetar också efter moderna tankesätt så som ”lean”, som är vanligt för att få effektiva flöden 
inom många branscher och väldigt mycket tid läggs ner på planering för att utnyttja odlingen 
så effektivt som möjligt vilket också minimerar ytan som måste ogräsrensas och skötas. Jag 
odlar efter ekologiska principer och vill så långt som möjligt hitta naturliga och miljövänliga 
lösningar på alla problem. Odlingen innefattar totalt ca 700 m2 och för mer krävande grödor 
som tomat och gurka samt för säsongsförlängning kommer vi att använda flexibla 
odlingstunnlar.  
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Anders Wilkes 
Lantbrukare 
Lillegård Fårfarm 
 


