Fördel landsbygd

– entreprenörer som vågat

www.jordbruksverket.se

För att lyckas måste man våga

I denna broschyr får du träffa ett antal företagare som driver
olika typer av företag på landsbygden. Några har nyligen
startat, andra har hållit på länge. Möt Elisabeth som har lyckats
förena företag och livsstil. Och Kamala som i sin affärsidé tar
tillvara lokala råvaror. Eller Marcus som driver ett IT-företag i
en liten landsort. Det de har gemensamt är att de har förverkligat en idé genom ett företag. Vi hoppas att deras berättelser
kan inspirera dig till att också våga ta steget till ett eget företag.
Som många av företagarna vittnar om så gäller det att se möjligheterna och utnyttja dem i en genomtänkt affärsidé. Försök
att hitta din egen väg, men ta samtidigt råd och intryck från din
omgivning. Varför inte göra som Adam, anställ personer som
är bättre än dig själv? Var envis och tro på det du gör. Då kan
du lyckas!

Hjälp med finansiering
Planerar du att utveckla ditt företag? Då kan landsbygdsprogrammets företagsstöd vara något för dig. Du behöver inte
driva ett företag idag för att kunna söka företagsstöd. Du kan
även söka om du vill ta över ett befintligt företag, eller starta
ett helt nytt.
Du kan få företagsstöd för de kostnader du har för att kompetensutveckla dig, till exempel genom att gå en kurs. Du kan
också få stöd för investeringar, som byggnader och utrustning,
samt för konsultarvoden. Du kan i regel få stöd för 30 procent
av dina k
 ostnader.

Fördel landsbygd
Kunder finns överallt – även på landsbygden – och ditt läge
kan du använda som konkurrensfördel. Utnyttja närheten till
naturen, omvandla fritidssysslan till företagande. Eller gör
som bildbyråer och webbhotell - använd tekniken för att jobba
i staden från landet. Företagen som du möter i broschyren är
alla exempel på hur man kan använda sin placering på landsbygden som en konkurrensfördel.
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kontakta länsstyrelsen
Kontakta länsstyrelsen för mer information.
Du kan också gå in på Jordbruksverkets webbplats
www.jordbruksverket.se/landsbygden
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Antal anställda: 1 årsanställd, samt
timanställda vid behov
Startade: 1995
Kontakt: www.ridijorm.com

Namn: Elin Eriksson och Ola Sundqvist
Företag: Rid i Jorm
Bolagsform: Handelsbolag
Omsättning: Ca 2 miljoner kronor

Den exotiska vildmarken
Efter ett par dagar på hästryggen är det skönt att återvända till baslägret, Korpens öga. Elin Eriksson
som tillsammans med Ola Sundqvist driver företaget Rid i Jorm konstaterar att när man har valt att
bo där de bor, måste man själv skapa sin egen verksamhet.
Jorm ligger 27 mil nordväst om Östersund. Här är lugnt och
rofyllt och området har varierande terräng.

emot grupper för middagar, konferenser, guidning i området
och så vidare, samt att vi kan ha verksamhet året runt.

– Islandshästen är grunden i vår verksamhet, det är den som
lockar hit folk. Dessutom är våra turer ett äventyr i sig, eftersom de inte är tillrättalagda. Det enda vi har är våra två basläger som ligger utanför allmän farväg. Elin berättar att man
kan vara ute fem dagar i sträck och inte se en enda människa.
Säsongen är från maj till september, men för turer med övernattning är säsongen betydligt kortare. Rid i Jorm ingår i Naturens Bästa, godkänd svensk ekoturism.

Att driva ett företag mitt ute i vildmarken kräver en hel del, men
Elin och Ola har klarat av många svårigheter. Visst finns det
utmaningar kvar, som kollektivtrafiken. Det kanske går en buss
till Jorm.

All verksamhet utgår från Korpens öga. Namnet härstammar
från en sägen om jägaren Uhrd och korpen Herm, som berättats
i området. Byggnaderna stämmer väl in och ger en känsla av en
resa i tid, grovhugget, grästak, träbroar…
– Vi byggde Korpens öga 1999 för att ge våra gäster en samlingsplats. Sedan ett par år tillbaka har vi också ett godkänt
produktionskök och ett bra boende. Det innebär att vi kan ta
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– Det är också svårt att få jämn sysselsättning året runt. En
anledning är att det inte finns andra större verksamheter i närheten som hjälper till att locka hit folk under vintern, vilket
skulle ha underlättat för oss.
– Ett gott råd! Att våga släppa taget och satsa helhjärtat! Visst
är det tufft ibland, som när det hällregnar flera dagar i sträck.
Men sen är det underbart. Man måste också se till att behålla
glädjen i det man gör. Och ha roligt själv.
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Namn: Elisabeth Ansteensen
Företag: Lapp-Elisa Quilts
Bolagsform: Handelsbolag
Omsättning: Ca 3 miljoner kronor

Antal anställda: 1
Startade: 2002
Kontakt: www.lapp-elisa.com

Förena företag och livsstil
När Elisabeth Ansteensen och hennes man flyttade från Norge till den gamla prästgården i Trankil utanför
Årjäng veckopendlade Elisabeth. En dag på väg hem från Oslo bestämde hon sig. Eftersom hon själv sydde
lapptäcken och visste hur svårt det var att hitta lämpliga tyger, måste det finnas fler med samma problem.
Efter 15 år som egen företagare i Norge inom en helt annan bransch, startade Elisabeth Lapp-Elisa Quilt.
– Sommaren 2010 flyttade vi tre kilometer från Trankils
prästgård till Lennartsfors gamla skola. Vi bor själva på över
våningen, medan hela nedre planet hör till företaget. Anledningen var att jag fick en större butikslokal och att jag kan ha
fasta öppettider för dem som vill besöka oss. Dessutom har jag
nu en egen kurslokal och plats för kursdeltagare som vill övernatta.
– Grunden i företaget är fortfarande internetbutiken, berättar
Elisabeth.
I butiken finns allt man behöver för att göra lapptäcken, som
tyger, knivar, linjaler och så vidare. Alla order skickas med
lantbrevbäraren och material som Elisabeth tar hem levereras
direkt till butiken. Till och med försäljare från USA har hittat till
Värmland. Det som har ställt till mest problem är bredbandsuppkopplingen.
– Det har varit en kamp. De första fyra åren hade vi ett vanligt
modem och jag vill påstå att bredband på landsbygden är ett
måste, annars kan man lika gärna lägga ner landsbygden.
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Men att få bo på landet nära naturen med frisk luft, i lugn och
ro och utan stress tycker Elisabeth är fantastiskt. Dessutom kan
hon gå omkring i morgonrock när hon arbetar. Hon kan jobba
vilken tid som helst på dygnet, tack vare att hon genom Internet har kontakt med hela världen.
– Eftersom jag har lyckats förena boende och jobb, får jag vara
hemma och behöver inte åka någonstans.
Elisabeth Ansteensen bestämde sig för att sadla om och har
inte ångrat sig en enda dag. Hon trivs i bygden och med sitt
företagande på hemmaplan.
– Ett tips till andra? Det är bara att stå på och inte ge sig! Man
måste jobba för att få succé. Så är det!
– Dessutom är det viktigt att tänka igenom vad man vill med
sitt liv. Många bara flyter med, men det kan man inte göra om
det inte ska vara en hobbyverksamhet. Man måste ha en affärsidé som bär.
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Antal anställda: Timanställda vid behov
Startade: 2000
Kontakt: www.blaxstawine.se

Namn: Göran Amnegård
Företag: Blaxsta Wine (ingår i Blaxsta AB)
Bolagsform: Aktiebolag

Bygg på det unika
Göran Amnegård driver Blaxsta vingård utanför Flen. Här produceras vin både av egenodlade druvor och av
frukt. En unik produkt är isvin, som görs av frusna vindruvor. Vinet är exklusivt och går både på export och säljs
till den egna restaurangen. Dessutom driver de en konferensanläggning med hotell.
Affärsidén bygger på ett feel good-tänkande, vilket också är en
drivkraft i företaget.

en restaurang som arbetar med naturäkta råvaror, samt ett helhetstänkande för upplevelsen.

– Maten är en förutsättning, men allt runt omkring påverkar,
utsikt, inredning, boende och frukost. Man ska bli glad både i
kropp och själ, förklarar Göran Amnegård.

– Det är en medveten satsning. Vi jobbar stenhårt med att ta
fram bra råvaror, för vi erbjuder inte våra gäster det kommersiella utan något exklusivt, livets goda.

– Vi väljer varor med omsorg, berättar Göran som själv är utbildad kock och varit med i det Kanadensiska kocklandslaget. De
samarbetar med lokala producenter, men har också egna trädgårdsland. Bland annat odlar de gamla allmogeväxter, vilket
ger en dimension till.

När det gäller tillverkningen av vin konstaterar Göran att de inte
”bara” gör vin, utan vinerna finns på grund av egna meriter.
Flera av vinerna har fått utmärkelser, bland annat silver- och
bronsmedalj i vin-VM.

– Det enda som är svårt att få tag på är svenskt kött som är bra
mörat.
– Fördelar med att ha verksamheten på landet är att vi har
mark, som vi kan odla. Det är lätt att få folk att besöka en
vingård. Men vi har också kunnat ta tillvara gårdens byggnader
och skapa trevliga miljöer.
Att de har lyckats beror till stor del på att de är unika och
erbjuder något nytt, som en svensk vingård med ädla druvor,

9

– Det är lätt att skylla på myndigheter när det är svårigheter,
säger Göran och konstaterar att samarbetet med myndigheterna enbart har varit positivt.
– Men ska man ge ett råd till andra är det att starta i liten skala.
Inte förlita sig för mycket på olika stöd.
2010 fick Göran Amnegård en guldmedalj i Internationella
vin-VM för ett av sina isviner. Det är första gången som ett
svenskt vin har fått en guldmedalj.
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Namn: Lars och Per Karlsson
Företag: Everts Sjöbod
Bolagsform: Aktiebolag
Omsättning: Ca 1 miljon kronor

Antal anställda: 2
Startade: 2004
Kontakt: www.evertssjobod.se

Att erbjuda genuina upplevelser
Ett par kilometer utanför Grebbestad, precis intill havet, ligger Everts Sjöbod som drivs av bröderna Lars och
Per Karlsson. De vill bjuda sina gäster på genuina smak- och naturupplevelser från Bohuslän. Vad sägs om
hummersafari, ostronprovning, krabb- och makrillfiske, eller en båtutflykt i skärgården.
– Här finns Sveriges renaste och saltaste vatten. 90 procent av
de svenska ostronen kommer från Grebbestad så vi har förutsättningarna, säger Lars Karlsson.
I Everts Sjöbod, som har renoverats med omsorg, serverar man
bland annat skaldjursbuffé där skaldjuren alltid är färska.
Något som också är populärt är att bada i den vedeldade badtunnan, som fyllts med saltvatten.
Bröderna kan numera erbjuda både vinter- och sommarut
flykter, eftersom de har köpt in en ny båt. Lars berättar att träbåten läggs upp på land under vinterhalvåret.
– Vi kör till exempel turer in i Kosterhavets nationalpark, som
invigdes i september 2009. Det har blivit en port in för dem som
vill besöka parken.
Lars och Per Karlsson samarbetar med lokala fiskare, köper
tångbröd från ett lokalt bageri, vilket gynnar den lokala ekonomin.
– Det är viktigt att kunna samarbeta med den lokala näringen.
Yrkesfiskarna ser det också som marknadsföring av deras produkter.
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– Vi är uppväxta i Grebbestad och ska man bo kvar får man
hitta på något själv. Nu har vi medvetet satsat på upplevelseturism för att andra ska kunna komma ut i havsbandet och
uppleva mer än havet från en klipphäll.
– Att vi har lyckats beror på att vi ser till kvalitet, vi använder
det genuina som vi har. Vi ser också till hållbarhet. Vi använder
till exempel bara råvaror som är fiskade på ett hållbart och miljövänlig sätt. När vi fiskar hummer är vi rädda om allt liv som
kan ha kommit in i hummertinorna. Vi ingår i Naturens Bästa,
godkänd svensk ekoturism.
Det som tagit mest tid har varit att få tillstånd att renovera sjöboden, eftersom det var politiskt känsligt. Men till slut fick de
verksamheten godkänd.
– Ett råd till andra är att lobba politiskt, vara envis, och tro på
det man gör. För man kan inte ta något för givet.
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Antal anställda: 4,5 årsanställda, samt extrapersonal vid behov
Startade: 2004
Kontakt: www.klockaregarden.se

Namn: Kajsa Holst
Företag: Klockaregårdens Trädgårdsbutik AB
Bolagsform: Aktiebolag
Omsättning: Ca 4 miljoner kronor

Skapa attraktionskraften tillsammans
Två mil utanför Växjö, precis intill riksväg 30, ligger Klockaregårdens Trädgårdsbutik. Här finns ett brett sortiment av perenner, buskar och träd, samt trädgårdskonst och vackra detaljer för trädgården. Butiken öppnar
före påsk och stänger dagen före jul.
Tidigare drev Kajsa Holst en plantskola i Växjö, men när barnen
kom bestämde hon sig för att göra något annat.
– Min affärsidé bygger på att sälja växter av hög kvalitet i en
inspirerande miljö. Jag valde platsen. Här fanns ett lantcafé
och vi kunde skapa en attraktionskraft tillsammans. En fördel
är att jag kan styra mer själv, både inriktning och öppettider,
samt att kostnaderna blev lägre jämfört med Växjö.
– Vi erbjuder också trädgårdskonsultationer. Många vill ha
hjälp med att välja växter, beskära och så vidare.
Klockaregårdens Trädgårdsbutik har idag en stadig kundkrets.
Många kunder tycker att det är skönt att komma ut på landet,
det är ett lugnare tempo vilket är en konkurrensfördel.
– Att jag har lyckats tror jag beror på att jag är lyhörd och
lyssnar på vad kunderna vill ha. Min drivkraft ligger i att jag
kan styra över mig själv samt att få positiv respons. Dessutom
vill jag ständigt utveckla verksamheten.
Kajsa berömmer sin personal som har energi och vilja. För att få
mer tid till projektet Drömmarnas trädgård har Kajsa anställt en
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energisk butikschef. När Kajsa nämnde projektidén i samband
med att hon blev årets företagare 2007 i Kronoberg, fick hon bra
respons. Nu är projektet i planeringsstadiet.
– Drömmarnas trädgård har en stark koppling till visionen om
ett hållbart samhälle. Det ska vara en trädgårdsupplevelse,
med utställningar, kurser och så vidare.
– Funderar man på att starta eget ska man känna efter vad
man är bra på och tycker om att göra, se sina egna styrkor och
svagheter. Vill man så går det. I annat fall är det bättre att vara
anställd.
Kajsa tycker att det för det mesta är roligt att driva företag. Men
i ett mindre företag ska man vara duktig på allt från marknadsföring till handikapplagstiftning.
– Det som ibland tar för mycket energi är administration, byråkrati och regler, som är mer anpassade till stora företag. Sedan
handlar det om att få livspusslet att gå ihop, men det är ett sätt
att leva. Ett härligt liv som jag inte vill byta bort.

Allt börjar med en tanke...
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Vad tänker du?
15
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Namn: Marcus Alsér
Företag: Mindbite AB
Bolagsform: Aktiebolag
Omsättning: Ca 2,6 miljoner kronor

Antal anställda: 4
Startade: 2000
Kontakt: www.mindbite.se

Jobba i staden från landet
I januari 2000 träffades Marcus Alsér och Robin Månsson, som båda hade en idé om att tjäna pengar på att
göra webbsidor. Tillsammans bildade de bolaget Mindbite AB. Efter bara några månader insåg de att de måste
hitta på ett mer dynamiskt sätt att skapa webbsidor. De ändrade kurs och satsade på att utveckla ett eget
publiceringsverktyg för att göra det möjligt för deras kunder att själva uppdatera webbplatsernas innehåll.
– Mindbite är en strategisk partner för webbfrågor, säger vd
Marcus Alsér och fortsätter:
– Att göra en webbplats är inte samma sak som att göra en
broschyr. Tack vare flexibiliteten på webben krävs en annan
strategi och bra, lättarbetade verktyg.
Eftersom Mindbite utvecklar egna verktyg behöver de i sin tur
inte ta kontakt med andra programvaruutvecklare när deras
kunder vill ha en ny funktion.
– Vårt mål är att våra kunder inte ska behöva bry sig om tekniken, utan de ska få ett enkelt redskap för att få ut information
på sin hemsida.
Marcus konstaterar att det finns fördelar med att företaget
ligger i Vimmerby. De har låga lokalkostnader och de är inte en
i mängden om man jämför med att sitta i Stockholm. Det som
kan vara en nackdel är infrastrukturen, vilken är viktig för att
man ska vara konkurrenskraftig.
– Vi bor centralt med 30 mil till Stockholm, Göteborg och
Malmö, men det tar för lång tid att åka tåg till storstäderna.
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– För att kunna få samma förutsättningar som storstads
företagen måste infrastruktur som vägar och tågförbindelser
bli bättre.
Att Mindbite är ett landsortsföretag har Marcus inte reflekterat
över.
– Vi ville bo i Vimmerby. Men egentligen handlar det inte om
platsen. Vi kunde ha suttit var som helst i landet. Vår drivkraft
ligger i att vi vill driva företag och för att lyckas tror jag att alla
har sin egen väg.
– Visst finns det svårigheter, men det svåraste när man startar
ett företag är att ha likviditet, man ska betala skatt, fakturor
och så börjar man på noll! Men man ska inte ge upp utan skaffa
sig ett bollplank, en mentor, som hjälper och inte stjälper. Jag
hade själv bra stöttning hemifrån.
– Dessutom är det bra att vara insatt i sin bransch och våga
lyssna på andra, avslutar Marcus Alsér.
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Namn: Kamala Rose Karlsson
Företag: Kamrose Scandinavian Berries AB
Bolagsform: Aktiebolag
Omsättning: Ca 1,2 miljoner kronor

Antal anställda: Timanställda vid behov
Startade: 2004
Kontakt: www.kamrose.com

Förädling på plats ger mer
Efter 25 år utomlands, flyttade Kamala Rose Karlsson och hennes familj tillbaka till Sverige. Idag bor de i
Nordmaling där Kamala driver företaget Kamrose Scandinavian Berries AB. Ett företag som satsar på att
vidareförädla bär från de västerbottniska skogarna.
Kamala Rose Karlsson hade tidigare tre verksamheter i sitt
företag. Gemensamt för de olika delarna var mat och råvaror.
Hon har kvar cateringen och grillen, men har slutat med
portionsförpackad mat och exotiska livsmedel. Istället har
hon valt att satsa på att vidareförädla bär som blåbär, tranbär,
hjortron och kråkbär.
– De plockar bär här i norr, sedan säljs bären vidare till stora
grossister, fastän vi själva borde ta hand om bären.
– Jag gör i dag drycker och marmelad, men säljer också frysta
bär. Vi har också planer på att starta ett fullskaligt musteri
eftersom bären då behåller sin näring mycket bättre, berättar
Kamala som är med i projektet Bioteknik-Bär genom bolaget
Kamrose and sons HB. Projektet leds av SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik AB. Syftet är att tillvarata samt vidare
förädla de bär som bland annat plockas i Västerbotten. Deltagare är organisationer och företag i regionen. Exempelvis har
de medverkat på en hälsokostmässa i Tokyo i Japan, där hälsokosttrenden är stark.
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Kamala åker tillbaka till Japan hösten 2010. Då tar hon med sig
produkter för att att visa den Japanska marknaden.
Att satsa på vidareförädling av bär ser Kamala som en möjlighet att växa vidare.
– Numera har vi egna bärplockare, som vi själva har kontrakt
med. Jag tänker också odla bär som vinbär, aronia och havtorn,
så att våra plockare får en längre säsong. De kan inte plocka bär
i skogen när de inte är mogna, förklarar Kamala.
– Ska man driva företag på landsbygden får man inte ge upp
utan man måste vara envis. Drivkraften för mig är att vara min
egen och skapa ett framgångsrikt företag. För min del har det
också handlat om att hitta nya verksamheter.
– Ett gott råd för att lyckas är att man måste kunna trycka
undan alla nej-sägare, som säger att det inte går. Men det viktigaste av allt är att våga, satsa och sedan arbeta hårt efter sin
övertygelse. Har man en sund affärsidé, så går det!
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Namn: Adam Brånby
Företag: Gränsfors Bruks AB
Bolagsform: Aktiebolag
Omsättning: Ca 21 miljoner kronor

Antal anställda: 18
Startade: 1902
Kontakt: www.gransfors.com

Det glokala landsbygdsföretagandet
Det finns en gedigen känsla i en handsmidd yxa från Gränsfors Bruk. Men det har inte alltid varit självklart.
1985 när Gabriel Brånby tog över bruket gjordes ett medvetet val att söka vägen tillbaka till hantverket.
Målet var att bli bäst på yxor och tillverka de bästa yxorna i världen. Idag tillverkar Gränsfors Bruk yxor med 20
års garanti.
Sedan hösten 2008 drivs företaget av Gabriels son Adam Brånby.
Adam berättar om vikten av att tillverka produkter som alla på
företaget kan stå för och vara stolta över. Men det handlar inte
bara om produkten i sig utan även om ansvar och etik, mot
kunder, anställda och arbetskamrater. Allt hänger samman.
Varje yxa som lämnar Gränsfors är försedd med Yxboken, som
förmedlar både yxkunskap och företagets själ.
– Att vara stolt är en drivkraft, men det är också viktigt att vara
lyhörd, lära nytt, samt att bygga upp kompetens. Det är en förutsättning för att våga och kunna driva verksamheten framåt.
Man ser gärna att besökare kommer till bruket för att se på tillverkningen, besöka Yxmuseet eller gå på kurs. Det är ett medvetet sätt att nå intresserade men också att lära av andra.
– En bidragande orsak till vår framgång är nog att vi har en god
dialog med kunder och andra som är intresserade. Vi har också
bra styrsystem för produktion och redovisning.
Den största fördelen med att finnas på en liten ort är en stabil
och lojal arbetskraft, samt tillgången till olika nätverk bland
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företag, föreningar, politiker och så vidare. Men Gränsfors Bruk
är också en del av världen.
– Våra kunder finns i länder som Japan, Ryssland, USA, Kanada
och Tyskland.
Adam konstaterar att det finns specifika svårigheter med att
driva företag på landsbygden. Till exempel kan det vara svårt
att hitta den kompetens man behöver, leveranser kan ta tid,
men fördelarna väger ändå upp nackdelarna.
– Sedan möter vi givetvis samma utmaningar som många
andra företag, som brist på likviditet även om företaget är
lönsamt, samt svårighet att förutse och hantera svängningar i
valutakurser.
– Men ett råd till andra är att våga, samt att omge sig med
duktiga människor. Vikten av kompetens underskattas ofta,
även i små företag! Man ska anställa personer, som är bättre än
vad man själv är för att inte bli sin egen begränsning, avslutar
Adam Brånby.
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Namn: Jenny Söderström
Företag: Kristallen i Lannavaara AB
Bolagsform: Aktiebolag
Omsättning: Ca 5 miljoner kronor

Antal anställda: 8
Startade: 1980
Kontakt: www.kristallen.com

Att vara engagerad i bygdens utveckling
Familjeföretaget Kristallen i Lannavaara AB ligger 12 mil nordost om Kiruna. Vd Jenny Söderström berättar att
de satsar på att bli europaledande inom sten- och metallutbildning. Idag erbjuder de universitetskurser om
ädelstenar och mineraler. Man kan ta en internationell gemmologiexamen utfärdad från England, eller varför
inte utbilda sig till guldsmed.
Det hela startade när Jennys föräldrar började tillverka smycken
av sten, som Jennys pappa hade burit hem när han sökte efter
guld. De flyttade till Lannavaara, öppnade butik och verkstad
och startade guldvaskning för turister. 1986 började de med
utbildningar. Smyckestillverkning och guldvaskning är fort
farande en del av verksamheten.
1997, när Jenny var 19 år, tog hon över verksamheten. Men
redan som 17-åring började hon att laga mat i restaurangen.
– Att säga att det inte går, finns inte i min värld. Det är bara
att ta i och jobba. Om vi inte hade fixat både mat och boende,
skulle vår verksamhet inte ha funnits idag.
För att kunna satsa mer på sin kärnverksamhet hoppas Jenny
att hon ska hitta någon som kan ta över både boende och restaurang.
Jenny är engagerad och känner ett stort ansvar för orten. Hon
berättar att de handlar allt lokalt på Konsum och kommer det
besökare till byn får butiken ett uppsving.
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– Finns inte Kristallen, måste vår personal flytta! Det är både
skrämmande och motiverande, att det vi gör märks i hela byn.
Det är samtidigt en drivkraft att känna sig behövd.
I Lannavaara umgås alla med alla. De har ett rikt föreningsliv
och anordnas något så deltar man. Flera av Kristallens studenter brukar säga att här gör man saker som man aldrig skulle
göra i stan, för där gör man bara det man brukar göra.
Visst har det funnits svårigheter, som när de svenska arbetsmarknadsutbildningarna upphörde. Eller när Jenny skulle lära
sig hur universitetsvärlden fungerar.
– Men man får se det som nya möjligheter och inte slås ned
utan lösa problemen. Går det inte nu så går det ett annat år.
– Ett råd till andra, det är att våga, samt att omge sig med människor som har ett positivt tankesätt. Det ger energi, avslutar
Jenny Söderström.

Namn: Andreas och Stig Hellqvist
Företag: Hellqvist Lantbruk
Bolagsform: Enskild firma
Antal sysselsatta: 4 heltid, timanställda vid behov
Omsättning: Ca 9,5 miljoner kronor
Startade: 1937
Kontakt: www.storahallebo.com

Namn: David och Gunnar Werthén
Företag: Werthéns Lantbruks AB
Bolagsform: Aktiebolag
Antal sysselsatta: 4 heltid
Omsättning: Ca 7,5 miljoner kronor
Startade: 1951
Kontakt: david.annika@telia.com
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Lönsamt samarbete
David Werthén och Andreas Hellqvist är båda tredje generationens lantbrukare på sina respektive gårdar i
Stora Hallebo, utanför Habo i Västergötland. Båda har de intresset för djur och maskiner gemensamt. Idag
producerar båda gårdarna ekologisk KRAV-mjölk. Werthéns ställde om redan 1995, medan Hellqvist tog det
avgörande beslutet 2004.
I huvudsak producerar gårdarna ekologisk mjölk, men de är
även foderproducenter eftersom de måste vara självförsörjande
på foder. Dessutom har de genom sitt djurintresse bra besättningar med en genomsnittlig avkastning på 10 000 liter mjölk
per ko och år.
När Werthéns Lantbruks AB byggde om för några år sedan
satsade de på en mjölkrobot, vilket har fungerat bra. I dag har
de byggt ytterligare en ladugård och har nu totalt två robotar.
Andreas Hellqvist berättar att när de byggde nytt för tio år sedan
var det mjölkgrop som gällde. Nu har de också byggt ut och har
tre robotar och fler båsplatser. Förutom mjölkproduktion utför
också Hellqvist en del entreprenadarbeten, som exempelvis
snöröjning, för att de anställda ska ha sysselsättning även vintertid.
Gårdarna ligger precis intill varandra och de har ett väl fungerande maskinsamarbete inom växtodlingen. Werthéns sköter
sådd och tröskning, medan Hellqvist har gödseltunna, vält och
vallmaskiner. Plöjningen sköter varje företag själva. Genom
samarbetet behöver inte båda företagen investera i likadana
maskiner, vilket sänker kostnaderna för foderproduktionen.
Ett problem som lantbrukare har är mjölkpriset och den styrning som sker genom EU-bidragen. Både David och Andreas
konstaterar att det enda som de kan göra för att öka lönsamheten är att sänka sina kostnader, eftersom vare sig priser eller
bidrag går att påverka.
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David tar upp en annan utmaning, det samhällsnära lantbruket. Stora Hallebo ligger bara ett par kilometer från centrum,
vilket innebär att vissa åkrar ligger nära bostadsbebyggelse.
Andreas berättar att de vid exempelvis gödselkörning ser till
att bruka ner gödseln så snabbt som möjligt. Men han tycker
att det vore bra om man värnade mer om åkermark än vad man
gör idag.
– Vi är beroende av marken, så man blir orolig när samhället
växer, säger David.
Att kunna förena intresse och arbete är en av drivkrafterna för
både David och Andreas och de konstaterar också att de hela
tiden lär sig allt mer. De jobbar med djur och maskiner och de
följer årstidens växlingar, vilket är en tjusning med att vara
lantbrukare. I företagen finns också Davids far Gunnar och
Andreas far Stig. Både David och Andreas ser det som en styrka.
– Det är bara fördelar, för utan dem hade vi inte lyckats lika
bra, säger Andreas.
– Vi har ju fått en hel del gratis eftersom det är välfungerande
företag, konstaterar David.
Men ett råd till andra!
– Våga och tänk framåt, se möjligheterna och ta hjälp av bra
folk som gör kalkyler.
– Man måste anpassa sig efter sina förutsättningar, men har
man intresset har man inte så mycket att förlora.
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Namn: Johanna Pechmann
Företag: Ridterapi Novalis
Bolagsform: Enskild firma
Omsättning: Ca 900 000 kronor

Antal anställda: 1 deltidsanställd
Startade: 2004
Kontakt: www.ridterapi–novalis.se

En dröm som går i uppfyllelse
Johanna Pechmann har hållit på med hästar sedan hon var sju år. Idag är hon legitimerad sjukgymnast, samt
utbildad ridterapeut och driver sitt eget företag Ridterapi Novalis, i Järna. Johanna berättar att en livsdröm har
gått i uppfyllelse genom att hon vågade satsa och starta eget.
Att vidareutbilda sig till ridterapeut såg Johanna som ett sätt
att utveckla sig i sitt arbete som sjukgymnast. Hon förklarar
att med hjälp av hästarna får man resultat som man inte kan
få enbart med klassisk sjukgymnastik. Verksamheten är dessutom momsfri eftersom Johanna är legitimerad sjukgymnast.

– Det är fantastiskt att ha sin verksamhet på landet. Här finns
naturen, som också är ett terapeutiskt redskap. Dessutom är
samarbetet med våra grannar värt oerhört mycket. Jag tillhör
samhället och alla vet vem jag är. Och vi har en möjlighet att
växa tillsammans.

– Ridterapi är en terapeutisk behandling inom sjukvård och
socialvård med hästar som redskap.

Johanna älskar sitt jobb och sina hästar. Men hon konstaterar
att det gäller att sätta stopp och se sin egen begränsning.

– Mina kunder är ofta personer med olika funktionsned
sättningar. Men det kan också vara personer som har fysiska
besvär, är utbrända, har ätstörningar och så vidare. Förutom
ridterapi anordnar vi också sommarridläger för personer med
särskilda behov.

– Att jag har kunnat starta och driva detta beror på att vi har
en billig hästhållning, samt att jag kan göra mycket jobb själv.
Men jag är bunden.

Johanna startade i liten skala med två hästar. Allt eftersom
har hon byggt upp verksamheten och har idag fyra utbildade
hästar. Johanna utbildar hästarna själv och jobbar målmedvetet för att kunna garantera sina kunder en trygghet. Hästarna
ska tåla skrik, personer som tappar skor eller kanske beter sig
annorlunda på hästryggen.
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För att kunna ägna ännu mer tid åt sin kärnverksamhet undersöker hon om det finns möjlighet att hitta en samarbetspartner
för att få hjälp med vardagliga arbetsuppgifter, som att skifta
hästar i hagarna, göra staket, och så vidare.
Johanna ångrar sig inte, men ett tips till andra är att inte ha för
ensidig verksamhet, eftersom det då är lätt att bli för sårbar.
– Sen ska man ställa in sig på att det är mycket jobb, men det är
det bästa jag har gjort i hela mitt liv.
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