
Studieresa 

Austad Gård och Mölnebo Hälsokost!  

Välkommen på en inspirerande studieresa! 

 

Ekologisk odling av grönsaker och örter i växthus och tunnlar 

 

Torsdagen 5 juli 2018 kl 13.00- ca 18.30 

 
 

Vi börjar med att beöka Sutip Austad på Austag Gård i Spekeröd. Sutip har en lång erfarenhet av 

odling och är professionell både på produktion, marknadsföring samt på att sälja sina produkter. 

Supip har sex växthus i form av bågväxthus med plastfolie, av varierande storlek, på totalt ca 700 

kvm. Dessutom finns det 15 odlingslådor för grönsaksodling på friland. Dessa står på bark och fylls 

med kompost från växthusodlingen. Sutip odlar en mångfald av produkter och är specialist på att hitta 

på nya produkter av en och samma grönsak. Grunden i odlingen för försäljning är färska småblad av 

olika slag. Tomat och gurka odlas inte mer än lite för egen del. 

 

Sedan åker vi till Lars-Erik Lennartsson på Mölnebo Hälsokost i Rönnäng och tittar på hans totalt ca 

550 kvm stora växthusodling där det odlas både traditionella samt många olika speciella grönsaker. 

Här är tomaterna bas i odlingen och de är kända för att vara bland de godaste tomater man kan hitta! 

Lars-Erik tillför mikroorganismer, EM, till sin odling sedan många år, och kan berätta om sina 

erfarenheter av detta. 

  

 

Program 

Kl 12.00 Avfärd från Vänersborg för den som anmäler det 

13.00 Vi träffas hos Sutip Austad och tittar på odlingen 

16.00 Vi träffas hos Lars-Erik Lennartsson och intar vår medhavda fika 

16.30 Rundvandringen i odlingen 

Ca 18.30 Avfärd hem 

 

 

Anmälan 

Senast måndagen den 2 juli 

Vi reser i egna bilar, men om någon vill åka från Vänersborg så hyr vi en minibuss. Ange ifall du 

önskar samåka från Vänersborg. 

Deltagaravgiften är 300 kr inklusive moms (studieresan delfinansieras från Prytz donationsfond vilket 

innebär att boende i Bohuslän har 50 kr rabatt på deltagaravgiften). Betalas kontant eller med 

swish på plats! 

 

Glöm inte att ta med dig en rejäl och god fikakorg!  

 

Adresser 

Sutip Austad, Gössby 224, 444 93 SPEKERÖD 

Lars-Erik Lennartsson, Katrinevik 8, 471 97 RÖNNÄNG 

 

93 Spekeröd 



Medverkande: 

Marie Hanson, hortonom, Hushållningssällskapet Väst 

Sutip Austad, odlare 

Lars-Erik Lennartsson, odlare 

 

 

Frågor och anmälan: 

Hör av dig till Marie Hanson, Hushållningssällskapet Väst 

mail: marie.hanson@hushallningssallskapet.se tel: 0521-725525 

 

 

 

Välkommen! 

 

mailto:marie.hanson@hushallningssallskapet.se

