Samarbetskontrakt för Co-Growers
För trädgårdsdelning mellan odlare och trädgårdsägare i Co-Grow

Vad roligt att ni har bestämt er för att bli Co-Growers! För att göra trädgårdsdelningen så
bra som möjligt rekommenderar vi att ni i använder denna mall för samarbetskontrakt.
Justera den utefter era behov och önskemål.
Innan ni skriver kontraktet behöver ni kolla upp sådant som kan påverka er om det är så
att trädgården ingår i ett hyresavtal eller finns i en bostadsrätts- eller hyresgästförening.
Användningen av detta samarbetskontrakt sker under eget ansvar. Co-Grow ansvarar inte
för innehållet.
När ni har skrivit kontrakt vill vi gärna veta att ni har blivit Co-Growers. Hör av er till oss via
info@co-grow.se.
Lycka till med trädgårdsdelningen!
Hälsningar
Co-Grow
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Trädgårdsägare
1. Namn

Telefon

E-post

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Namn

Telefon

E-post

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odlare
1. Namn

Telefon

E-post

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Namn

Telefon

E-post

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontraktsperiod
Kontraktet gäller från

till
----------------------------------------

-----------------------------------------

Om ni vill kan ni börja med en testperiod.

Trädgården
Prata ihop er om vad odlaren kan och inte kan göra i trädgården.
Odlaren får använda trädgården enligt följande beskrivning:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Om ni kommer överens om ändringar av eller tillägg till detta kontrakt rekommenderar vi att ni
upprättar ett nytt skriftligt kontrakt inklusive det. Det gör att ni undviker missförstånd vid
eventuella skador eller oväntade konsekvenser som aktiviteterna kan leda till.

Ansvarsfördelning
Odlaren har ansvaret för sina odlingar.
Trädgårdsägaren kan i samråd med odlaren utföra följande:
Vattna
Rensa ogräs
Annat:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kostnader och ägodelar
Prata ihop er om vem av er som ska stå för följande kostnader:
...står för jord
...står för pallkragar
...står för redskap
...står för fröer
...står för perenner
...står för plantor
...står för annat:
--------------------------------------------------------------------------------------
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Prata ihop er om vem som äger följande:
...äger jord
...äger pallkragar
...äger redskap
...äger perenner
...äger skörd från odlingen
...äger annat:
-------------------------------------------------------------------------------------Prata ihop er om vad ni delar med er av efter eget tycke:
Odlaren delar med sig av skörd från odlingen efter eget tycke.
Trädgårdsägaren delar med sig av skörd från befintliga trädgården efter eget tycke.
Trädgårdsägare kan inte bli ersättningsskyldig för eventuellt svinn.

Uppsägning
Kontraktet kan brytas när som helst innan kontraktperiodens slut.
Vid uppsägning kommer ni överens om vad som ska hända med allt som rör odlingen.

Särskilda villkor
Exempelvis kring husdjur, barn, rökning med mera.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Värdegrund
Co-Grow är en matrörelse som tror på att alla kan odla mat och som verkar för social,
ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. Det betyder att Co-Growers står bakom och
verkar för alla människors lika värde och för minskad klimat- och miljöpåverkan.
Som undertecknare av detta kontrakt ställer ni er bakom Co-Grows värdegrund.

Underskrifter
Genom underskrift av kontraktet kvitterar odlaren nycklar till förvaringsutrymme.

Ort och datum

Ort och datum

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Namnteckning trädgårdsägare 1

Namnteckning odlare 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Namnförtydligande trädgårdsägare 1

Namnförtydligande odlare 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Namnteckning trädgårdsägare 2

Namnteckning odlare 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Namnförtydligande trädgårdsägare 2

Namnteckning odlare 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

