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Hushållningssällskapet Sjuhärad har nu köpt Strömmaskolan och tillträdde den 1 juli. 

Detta innebär en nystart för naturbruksutbildningen i regionen. 

Västra Götalandsregionen ville efter en internutredning 2015 minska antalet skolor kraftigt och 
Strömmaskolan var en av skolorna som skulle läggas ned. Hushållningssällskapet reagerade emot 

detta och erbjöds sig då att köpa och driva Strömma i egen regi. Nu har köpet gått igenom och Claes-

Göran Claesson, ordförande Hushållningssällskapet Sjuhärad är glad över att köpet nu är klart.  

- Ett av Hushållningssällskapets viktigaste syften är att utveckla landsbygden i Sjuhärad och då är 
naturbruksutbildningen en naturlig del av denna utveckling säger Claes Göran Claesson. Vi måste 

säkerställa framtida kompetens inom våra näringar. Vi ser detta som ett viktigt strategiskt steg i 

arbetet med att skapa en levande landsbygd med ett näringsliv som växer. Vi driver sedan länge 
Rådde försöksgård i Länghem för utveckling av ny kunskap. Vi stöttar dagens företagare via vårt 

delägda bolag Rådgivarna. Nu kommer vi att ge ungdomar och vuxna den utbildning som krävs för att 
gå in i näringen som anställd eller som företagare. Våra profiler kommer att vara lantbruk, djurvård 

och häst. Vi kommer även ge möjlighet till naturvetenskaplig inriktning för de elever som vill läsa 

vidare tex till agronom eller veterinär berättar Claes Göran. 

Hushållningssällskapet Sjuhärad äger nu Strömma och har tillsammans med två av sina helägda 
stiftelser bildat bolaget Strömma Naturbrukscentrum AB. Utbildningsbolaget räknar med att 

Skolinspektionen godkänner friskoleansökan och kommer att starta sin verksamhet hösten 2017. 

Västra götalandsregionen kommer fram till dess att hyra en del av anläggningen för att kunna avsluta 
sin verksamhet. 

Varför kallar ni er för naturbrukscentrum? 

- Vi ser Strömma som mer än ett ungdomsgymnasium. Vi kommer även att ha 
vuxenutbildningar och annan uppdragsverksamhet. Det är också viktigt för en skola att hela 

tiden utvecklas och i vårt fall vill vi koppla samman verksamheten på Strömma med försöks-
och utvecklingsverksamheten på Rådde försöksgård. 
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