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som drivs ideellt av
medlemmarna
Öppet med kassör
torsdagar 16.30-18.30
Övrig tid med egen nyckel
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Bottnafjordens Inköpsförening
mat, möten, möjligheter, m.m.
är en ekonomisk förening som driver handel
med i första hand ekologiska livsmedel för
sina medlemmar. Verksamheten drivs ideellt
utan vinstintresse och på basis av medlemmarnas egna arbetsinsatser och initiativ.
Vi har ett nätverk av lokala odlare och matproducenter som förser oss med honung,
vitlök, rapsolja m.m. Från större grossister
tar vi hem storförpackningar av specerier
som pasta och ris, nötter och mandlar, torkad
frukt, hygienprodukter, oftast kravmärkta
och/eller biodynamiskt odlade.
Du har möjlighet att köpa livsmedel av hög
kvalitet. Vad vi ska ha på hyllorna bestäms av
medlemmarna i samråd. Som medlem får du
en egen nyckel och har möjlighet att handla
när det passar dig!
Varje torsdag har butiken öppet, med kassör,
mellan 16.30-18.30.
Butiken ligger på KKVs, Konstnärernas
Kollektiv-verkstads område, vägg i vägg
med Café Olivia och med det stora utställningsrummet, Stensalen. Det är ca 1 km från
busshållplatsen Brygge, ett fyrvägskors mot
Smögen – Dingle –Hamburgsund – Lysekil.

av Bottna Kulturfestival på Gerlesborgsskolan.
2011 utsågs Inköpsföreningen till Årets Kooperativ av Coompanion. Föreningen samarbetar med Konstnärernas kollektivverkstad,
Gerlesborgsskolan, Botnik Studios, Bottna
Kulturfestival, Tillsammansodlingen, samt
med Café Existens – en serie möten kring filosofiska frågor (tidigare kallad Filosofibaren).
Hösten 2015 erhöll föreningen pengar från
Västra Götalandsregionen till en förstudie
om hur man kan öka försäljningen av lokalt
odlad mat och på så sätt underlätta för lokala
producenter.

Vill du bli medlem?
Det innebär att:
•

Du bidrar med upp till 4 timmars arbete
varje månad.
Föreningens logistik är enkel: en eller flera personer på rätt plats i rätt ögonblick.
Vi arbetar kontinuerligt på de rutiner som
gör att det hela går runt.

•

Du erlägger en medlemsinsats på 250:per person vid inträde i föreningen.
Insatsen återfås om man flyttar eller går
ur föreningen av andra skäl, såvitt föreningen har ekonomi till det.

•

Du betalar 200:- i årsavgift per person.
Årsavgiften, tillsammans med lågt procentpåslag på grossistpriset, ska täcka
våra omkostnader: hyra, bokslut, förbrukningsmaterial etc.

•

Du blir en faktisk konsumentkraft som
påverkar det samhälle vi bor i.

•

Du kommer in i ett sammanhang där varukännedom och matglädje sprids.

•

Du kan sjösätta idéer med hjälp av andra
och tillämpa direktdemokrati i praktiken.

•

Du ökar din uppfinningsrikedom när det
gäller att påverka din egen ekonomi och
andras.

Övrig verksamhet
Vi har sedan 2001 ett unikt samarbetsprojekt
med biblioteket i Kungshamn. Våra medlemmar kan beställa böcker från fyra kommunbibliotek som levereras direkt till vår butik
och som kan återlämnas där.

Seminarier:
Genom åren har vi ordnat ett flertal seminarier i varierande ämnen; indiskt broderiprojekt, ekofilosofi, klimat, arkitektur och
lerbyggda hus.
Olika arrangemang ordnas av olika föreningar
och eldsjälar under hela året. Som medlem
får du utskick om vad som händer i trakten.
Du kan också komma med egna förslag på
arrangemang.
Några exempel: En föreläsningsserie Omställning Bottna, om ett hållbart samhälle, med
bl.a. Åsa Moberg om kärnkraft, alternativ
matlagning, tång i maten och kooperativa
samarbeten. Film för vuxna och för barn visas

Vi är nu 204 medlemmar.
Vill du bli vår nästa?
Fyll i medlemsansökan på vår hemsida,
så kontaktar vi dig!
www.bottnafjorden.se
Välkommen!

