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Pressmeddelande från Hushållningssällskapet
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson till
Hushållningssällskapets årsmöte den 13 maj.
Utdelning av belöningar till förtjänta skaraborgare.
På fredag den 13 maj, håller Hushållningssällskapet sitt årsmöte i stora salen på HS i
kvarteret Nornan i Skara. Föredragshållare vid årsmötet är Sveriges
landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Vid årsmötet delas belöningar ut till ett flertal
välförtjänta skaraborgare.
Under Hushållningssällskapets årsmöte är det tradition att en rad skaraborgare får mottaga olika
belöningar. – Det är alltid lika roligt att få uppmärksamma duktiga landsbygdsbor på detta sätt, säger
vd Carl-Anders Helander. Vi delar ut tre olika belöningar: Dr Gustaf Löfvenskiölds minnesfond,
Blomqvistska fonden och Hushållningssällskapets belöning ”För främjande av matkulturen i
Skaraborg”. Dessutom har vi i år äran att dela ut belöningar på uppdrag av KSLA!
Utöver sedvanliga förhandlingar brukar det också hållas ett föredrag av någon prominent
person som har med landsbygd att göra. I år är det alltså Eskil Erlandsson. Han kommer
bland annat att tala om högaktuella frågor kring svensk livsmedelsproduktions
konkurrenskraft.
Presentation av belöningsmottagarna
a) Belöning ur Dr Gustaf Löfvenskiölds minnesfond

Utdelas till två kategorier belöningsmottagare, dels till trädgård, där HS trädgårdsavdelning utser
en kandidat och dels till biodlare, som föreslås av Biodlarföreningens ordförande.
Skaraborgs biodlare har beslutat föreslå:
Kristina Sandberg Böja, Storegården 2, 540 16 Timmersdala
Hon tilldelas priset för sina insatser i arbetet med att kontrollera spridningen av smittosamma
bisjukdomar genom att stötta och motivera regionens bitillsynsmän.
Och för de insatser hon gjort för att marknadsföra honung och biodling på marknader och
mässor.

Kunskap

•

Utveckling

•

Fristående

Hushållningssällskapet har kompetens inom lantbruk, landsbygd och miljö. Vi bedriver försöks- och utvecklingsverksamhet. Det bidrar till att vi alltid kan ge våra kunder den senaste kunskapen. Vår rådgivning är fristående,
det vill säga helt fri från kommersiella och partipolitiska intressen.

b) Belöning ur Blomqvistska fonden

Inger Ohlin, Odensåker Storslätt, 540 15 Väring
Maj-Britt Essgren, Hagagatan 19 B, 531 32 Lidköping
De båda har under många år arbetat ideellt för medlemsverksamheten i sina resp.
hushållningsgillen.
Båda får en unik silverbrosch, skapad enkom för denna belöning av guldsmed Ulf Falck.
c) Hushållningssällskapets belöning ”För främjande av matkulturen i Skaraborg”

Adelsåsen Produktion AB, Levene Adelsåsen 1, 534 93 Stora Levene
Adelsåsen är ett flerårigt, väletablerat litet familjeföretag i Skaraborg, som ägnar sig åt såväl
kläckning som uppfödning av kalkoner, förädling av kalkonköttet till läckra charkuterivaror av
många slag, t.ex. bröstfilé, färsk och marinerad schnitzel, rökt och grillat kalkonkött, samt
många olika korvar av kalkonkött. Man erbjuder också cateringmenyer för 6 personer eller
flera, allt är egenproducerat.
Adelsåsen föder upp 3 000 kalkoner/år, och tar hand om 15 000 ägg per vecka, vilket är
Sveriges hela behov av kalkonägg. Adelsåsen är en god representant för närproducerade och
förnyelsebara livsmedel i Skaraborg.

d) Förslag till mottagare av belöning ur Stiftelsen A. W. Bergstens donation
(KSLA)

Anders och Katarina Löfman, Dammsgården 5, 53030 Tun
0510-711 00
Anders (född 1972) och Katarina Löfman (född 1972) är ett yngre par, med tre barn, som
driver ett gris- och växtodlingsföretag. De är ett föredöme på det sätt att de som unga
verkligen vågar satsa på djurproduktion. Skulle fler yngre lantbrukare våga satsa som de hade
vi idag haft en betydligt större animalieproduktion i Sverige. De har nu expanderat både
grisproduktion och växtodling under många år och har trots tuffa år ett stabilt företag idag
De är dessutom just nu mycket engagerade i att förbättra grisproduktionens villkor och i att
höja grisnäringens status.
Bröderna Gustafsson, Gästgivaregårdens Lantbruk, Dimbo, 522 93 Tidaholm
0502-431 27
Bröderna Birger (född 1956) och Ingemar Gustafsson (född 1959), Gästgivaregården, Dimbo,
Tidaholm. De en av Sveriges absolut största potatisodlare med över 200 ha potatis.
Gästgivaregården är också känd för sin jordgubbsodling, idag odlas jordgubbar på 6,5 hektar
och då enbart för självplockning. De är duktiga och expansiva företagare som hela tiden
utvecklar sitt företag, bland annat har de under senare decennierna köpt till flera större gårdar.
Förutom ovan beskrivna odlingar har man också satsat på vindkraft.
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