

utbildning

Gårdsvandring runt Mosslunda med Per Lindahl i spetsen. Han är femte
generationen på gården och visade bland annat ett av kycklingstallen.

Steget ut i arbetslivet
Mentorprogram ger unga råg i ryggen

Lär nya saker, var nyfiken och
– framför allt – våga! uppmanar Per Lindahl deltagarna i
mentorprogrammet Tillväxt. En
solig torsdag i april berättade
han för dem om sin egen resa
som företagare.
Text & foto: Hanna Österberg

D

et började med kaffe, frallor, frågor
och diskussioner vid Per Lindahls
stora köksbord på Mosslunda gård
utanför Kristianstad.
Per Lindahl har lång erfarenhet som lantbrukare och förtroendevald: han har stor
slaktkycklingproduktion, spannmålsodling
och både stärkelse- och chipspotatis. Till det
kommer posterna som ordförande i Hushållningssällskapet Skåne och vice ordförande i
Lantmännen. Han tycker att engagemang är
viktigt.
– Man ska inte vara rädd för att testa saker
man inte kan, det utvecklar både företaget och
en själv som person, säger Per Lindahl.

Martin Enström, som studerar till ekonomagronom vid SLU i Ultuna, är en av dem som
tog till sig uppmaningen.
– Per Lindahls förmåga att lokalisera nya af-

färsmöjligheter och viljan att ständigt bredda
sin kompetens är verkligen något jag tar med
mig ut i arbetslivet liksom hans råd om att göra
saker vi inte kan, säger Martin Enström.
Martin Enström var nöjd med studiebesöket. Han tycker att mentorprogrammet lever
upp till förväntningarna. Det erbjuder förutom
studiebesök möjligheter att knyta nya kontakter med personer i de gröna näringarna. Martins Enström är från Hälsingland och hans
mentor heter Anders Segebo, vd för Hushållningssällskapet Västernorrland.
– Jag har fått inblick i hur

hushållningssällskapet
arbetar med att utveckla den lokala
marknaden för livsmedelsprodukter i Västernorrland. Att
som adept få följa sin mentor i Martin
arbetet och samtidigt diskutera Enström.
både arbetsrelaterade och personliga frågeställningar är mycket lärorikt,
säger Martin Enström.
Per Lindahl fick många frågor från studenterna innan det var dags för en rundtur på
gården för att titta på stallar, maskinhallar och
verkstad.
Dagen avslutades med att studenterna fick
en uppgift inför den avslutande träffen i mentorprogrammet i september. De ska titta på
framtidens rådgivningskompetens. ■

Fakta: mentorprogram

■ Mentorprogrammet Tillväxt är ett sam-

arbete mellan Hushållningssällskapet och
Lantmännen som riktar sig till studenter vid
SLU. Programmet ger de sex deltagarna
inblick i arbetslivet och branschens många
möjligheter. Alla har varsin mentor: tre
kommer från olika hushållningssällskap och
tre från Lantmännen.

■ Hushållningssällskapet

Mentor: Linda af Geijerstam, växtodlingsrådgivare. Adept: Emil Månsson,
ekonomagronom.
Mentor: Anders Segebo, vd. Adept:
Martin Enström, ekonomagronom.
Mentor: Victoria Tönnberg, bärrådgivare.
Adept: Josefin Lundblad, hortonom.
■ Lantmännen:
Mentor: Anders Krafft och Gustav
Wennerberg-Eriksson. Adept: Alexia von
Ehrenheim, mark/växtagronom.
Mentor: Peter Tillberg, regionchef. Adept:
Magnus Jönsson, lantmästare.
Mentor: Bengt L Karlsson, regionchef.
Adept: Julia Vahtra, ekonomagronom.

Här förbereddes för en ny omgång småkycklingar och deltagarna i mentorprogrammet
ställde många frågor.
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