
 
Gårdsförening, är det något för dig? 
 

 
 
– Vill du umgås med dina grannar och skapa trivsel på gården? 
Kanske fika tillsammans, plantera i krukor, spela krocket eller 
lära barnen odla i pallkrage. 
  
 
Vi på Poseidon vill att du och dina grannar ska kunna påverka både stämningen och 
utformningen av er gård med vackra och trivsamma utemiljöer. I en Gårdsförening 
kan ni exempelvis planera lekar och barnaktiviteter på gården, äta ihop eller plantera 
och sköta vissa ytor tillsammans. Det som behövs är att ni är minst tre grannar som 
vill sätta igång! 
 
 
 
Se på andra sidan  
hur man startar en Gårdsförening! 
  
 
  
 
 
 



Vad roligt att du vill starta Gårdsförening!  
 

   
 
Vi har tagit fram några enkla regler, så att det ska vara både  
enkelt och positivt för alla i ditt hus med din Gårdsförening! 
 

1. Sammanfatta innehåll och idé för din Gårdsförening. 
2. Kontakta Cecilia von Elern på Poseidon och berätta om dina tankar. 
3. Poseidon skriver en kallelse till gårdsmöte som du sätter upp i trapphusen. 
4. Är ni minst tre intresserade grannar på mötet skapar vi en Gårdsförening. 
5. Ni bildar en styrelse och gör en projektplan som sammanfattar vad ni vill göra 

på gården. Det ska vara saker som alla på gården kan använda, som till 
exempel en sittgrupp, grill, leksaker eller odlingspallkragar. 

6. När Poseidon har godkänt projektplanen behöver vi komma överens om vem 
som ansvarar för vad i ett avtal. Gårdsföreningen kan starta! 

 
Tänk på att 
 

• Gården ska vara tillgänglig och till glädje för alla, även för hyresgäster som 
inte deltar i era aktiviteter. Vi på Poseidon stöttar och är med och beslutar 
utformningen med hänsyn till detta. 

• Tanken är att det ska vara lite pappersarbete, men mycket nöje! 
• Om intresset för en odling avtar, odlingsytor inte sköts eller behövs för annat 

ändamål har Poseidon full rätt att säga upp avtalet. 
• Alla våra gårdsföreningar ska vara religiöst och politiskt obundna. 
• All odling och ogräsbekämpning ska vara ekologisk.   

 
                  Vill du veta mer om Gårdsföreningar, kontakta gärna mig! 
 
                                        Cecilia von Elern, tfn 031-332 11 15   
                                  cecilia.von.elern@poseidon.goteborg.se  
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