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Festligt när nytt Umeåkontor invigdes

Bland gästerna fanns representan-
ter från bland annat LRF, Skogssty-
relsen, Norrmejerier, Lantmännen, 
Länsstyrelsen i Västerbotten och 
sambon på Verkstadsgatan 15, 
SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

– Vi känner att vi hamnat i helt 
rätt sammanhang när vi flyttar in 
hos SLU. Det är två organisationer 
som redan idag har mycket utbyte 
och kontakt med varandra. Genom 
att sitta så nära varandra som vi 
kommer att göra nu hittar vi säkert 

fler sätt att dra nytta av varandra 
för att utveckla de gröna näring-
arna säger Mikael Kivijärvi som 
är VD på Hushållningssällskapet 
Norrbotten-Västerbotten.

Kunniga medarbetare
För närvarande består Hus-

hållningssällskapets Umeåkontor 
av Anna Molander och Christina 
Hammarström. 

Anna är lantbruksrådgivare och 
har under året bland annat job-

bat med rådgivning inom Greppa 
Näringen. 

Christina jobbar med lands-
bygdsutveckling och har den 
senaste tiden jobbat med att 
utveckla och marknadsföra det 
västerbottniska kustfisket. 

Hon arrangerar även Bondens 

Hushållningssällskapet har flyttat och blivit sambo 
med SLU på Röbäcksdalen i Umeå. Det firades med 
invigningsmingel med ett fyrtiotal branschkollegor och 
andra nyfikna besökare.

egen marknad i Umeå.
Mikael Kivijärvi, VD på Hus-

hållningssällskapet var nöjd med 
invigningen av det nya kontoret.

– Det är alltid roligt och givande 
att få träffa branschkollegor som 
verkar inom de gröna näringarna i 
Västerbotten.

Besökarna trotsade regnet för
öppen gård i Öjebyn

Ett hundratal besökare trotsade 
regnet när Hushållningssällskapet 
anordnade öppen gård på försöks-
gården Öjebyn Agro Park. 

Trädgårdsvandring, självplock 
av svarta vinbär, försäljning av 
gårdens grönsaker och biodlings-
visning med Pite-Älvdals Biodlar-
förening var några av dagens 

dragplåster. 
– Trots det bistra vädret sålde 

vi över hundra fikabiljetter och 
alla grönsaker som tagits upp. Det 
känns verkligen som vi har en stor 
potential att utveckla denna aktivi-
tet säger VD Mikael Kivijärvi. 

Se bilder från evenemanget på 
www.hushallningssallskapet.se

Medlemmar skördade 
kunskap i täckodlingskurs
Umeå södra hushållningsgille har i 
augusti avslutat kursen i täckod-
ling hemma hos kursledaren Lena 
Borg. Totalt har de träffats fyra 
gånger. 

I mars och april gick de igenom 
grunderna för täckodling och i maj 
fick de se hur man bygger upp 
odlingsbäddar. 

I augusti var det dags för den 
fjärde och sista träffen, och då var 
hela trädgården fylld av sallad, 
grönkål, bönor, ärtor, gurka, toma-
ter och mycket mer. 

– Det har varit en mycket lärorik 
och inspirerande kurs säger en av 
kursdeltagarna från gillet. Se bilder 
på landsbygdinorr.blogspot.se

Paul Sandbergs stiftelse
Bidrag för djur, investeringar, underhåll med mera till aktiva 
mindre jordbrukare inom förutvarande Nederluleå socken.

ANSÖKAN SENAST 31 OKTOBER. Information och 
ansökningshandlingar: www.hushallningssallskapet.se eller 
ring Hushållningssällskapet, tel 0920-24 41 80.



BONDENS EGEN 
MARKNAD 

• 24 september kl. 10-15 i Luleå 
(Storgatan) & Umeå (Kungsgatan)

Nyskördat, närproducerat och 
småskaligt! Marknaden är ett väl-
känt varumärke under vilket små 
livsmedelsproducenter, bönder och 
odlare under många år framgångs-
rikt själva sålt sina egna varor.

KURS I 
FÅRKLIPPNING

• 24-25 september kl. 09.00-16.00 
i Luleå

Hantering av djur, inställning och 
underhåll av sax, klippteknik, klipp-
demonstration, klippövning mm.
Mer information och anmälan: 
helene.skogqvist@hush.se 
070-343 42 54

HÅLLBAR LIVSMEDELS-
PRODUKTION 

• 21 september kl. 18.00-20.00 
Hotell Lyktan, Arjeplog

Seminarium: Presentation av Norr-
bottens livsmedelsstrategi • Nu-
läge, vilken lokal produktion finns? 
Dialog med lokala producenter • 
Kommunens planering, upphand-
ling och beredskap. Dialog.

Kommande aktiviteter

Din genväg till 
kurser, seminarier 
och utbildningar. 
www.facebook.com/hsbdac

Läs mer om aktiviteterna på www.hushallningssallskapet.se/kalender

Sommarpremieringen är en stor 
händelse för alla hästälskare och 
avelsintresserade hästmänniskor. 

Här kan man få sin häst avels-
värderad, oavsett vilken ras man 
har. I år var 55 hästar anmälda till 
premieringen i Norrbotten och 30 
hästar till dito i Västerbotten. 

Hästarna poängbedöms efter 
exteriör och rörelser, härstamning, 

Högt deltagande vid årets 
hästpremieringar

hälsotillstånd och i förekommande 
fall prestationer hos hästen. I de 
fall avkommor finns ska även de 
vägas in i resultatet. 

Vissa hästar avlägger även 
körprov och bruksprov. I år fick 
premieringen som anordnades i 
Umeå besök av SVT. 

Länk till reportaget finns på 
www.hushallningssallskapet.se

Nu startar arbetet med att skörda 
resultatet av elevernas odlarglädje 
i Skolträdgårdarna. De lokalpro-
ducerade grönsakerna ska tillagas 
och avnjutas.

Under våren har eleverna, till-
sammans med lärare och personal 
från Hushållningssällskapet, plane-
rat och anlagt en trädgård. 

Efter vattning och skötsel i 

Skördefest i skolträdgården
sommar är det nu dags för skörd 
och tillagning. Barnen sköter till-
lagningen med hjälp av lärare 
samt personal från Hushållnings-
sällskapet. 

Hushållningssällskapet driver 
projektet Ekologiska Skolträdgår-
dar sedan 1997. Projektet finansie-
ras av Stiftelsen Norrbottens läns 
Arbetsstugor. 

Under hösten har Bondens egen 
marknad arrangerats i både Umeå 
och Luleå. Efterfrågan på lokalpro-
ducerade produkter är i dagsläget 
mycket stor. 

I Luleå har marknaden utökats 
med nya spännande företag. 
Dessa är Kalix Ost som säljer 
getostar i både rybs- och raps-
olja med olika kryddningar samt 
Alterhedens Rabarberi som säljer 
egenkokade safter av olika smak.

Marknaden i Umeå har 

Tysk TV-kock gästade 
Bondens egen marknad

traditionsenligt gästas av SVT´s 
Go´kväll, där programmets kockar 
tillagar en rätt med råvaror som 
handlats av producenterna. 

I år fick man även besök av 
den tyska TV-kocken Dirk Hoffman 
som var i länet för att spela in och 
delta i en surströmmingsfest.

Det är sextonde året i rad som 
Hushållningssällskapet anordnar 
marknaden i Umeå, som är en av 
landets största. Läs mer om din 
marknad på www.bondensegen.com

Personal och barn vid Ängsskolan och Ängens förskola har deltagit 
i odlingsprojektet Gröna fingrar som Hushållningssällskapet, 
Miljöskolan och Kulturskolan i Luleå hållit i. Projektet finansieras av 
medel för särskilda folkhälsosatsningar genom Hälsorådet i Luleå 
kommun.

I projektet har eleverna liksom i skolträdgårdarna planerat och 
anlagt en trädgård för grönsaksodling. Men själva odlingen är bara 
början menar Kristina Wikström som är matkonsult på Hushåll-
ningssällskapet. 

– Tanken är att det här ska bli ett uteklassrum och att man ska 
få in det man gör också i matematiken i form av att mäta och väga 
grönsakerna. Barnen blir även mer medvetna och får kunskap för 
att bli bättre konsumenter säger hon. 

Odlingarna i skolan kan 
bli gröna klassrum


