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Goglad: Spelet där
du kan odla i asfalten
Succén med matappar får en upp
följare. Den nya appen Goglad kopplar ihop mat och odling med rörelse.
Hushållningssällskapet Väst drar i
gång arbetet i höst.
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Text: HELENA WENNSTRÖM

et går inte att ta miste på entusiasmen
hos matkonsulterna som nu delvis
också ger sig in i spelbranschen.
– Det känns fantastiskt roligt att få vara med i
ett så innovativt projekt. Här får vi in både rö
relse och sociala kontakter, säger projektleda
ren Cecilia Sassa Corin.
Idén till Goglad kom efter succéappen Mat
glad som nu också finns som traditionell kok
bok. Matglad utvecklades för alla som vill ha
lite stöd i matlagningen och används av många:
stressade småbarnsföräldrar, personer med
funktionsvariationer och äldre som behöver
minnesstöd.
Goglad blir som en blandning mellan Poké
mon Go och Farmville. I det interaktiva spelet
samlar man och odlar virtuella frön som sedan

skördas. För att få frön måste man först gå ett
antal steg.
Man samlar råvaror till recept som finns i
Matglad. Goglad har också en social aspekt
eftersom man kan samarbeta och sköta varan
dras grödor.
Spelaren promenerar runt med sin mobil
telefon. Genom ett så kallat AR-lager (augmen
ted reality) som läggs ovanpå verkligheten kan
man odla var som helst.
– Man kan odla morötter rakt ned i asfalten
på en trottoar – alla ska kunna vara med, säger
Margareta Frost-Johansson som också är med
och leder projektet.
Men det blir även verklighet och kunskap i
odlingen. En av Hushållningssällskapets hor
tonomer är med och tar fram vilka frön och
grödor som ska finnas med.
Syftet med appen är att förbättra hälsan hos
ungdomar och vuxna med funktionsvariatio
ner. Flera olika organisationer är involverade.
Den första versionen av appen testas till våren
av LSS-verksamheterna i Alingsås och Borås.
Appen ska vara klar 2021. ■

Matglad kan bli årets kokbok

K

okboken Matglad är nominerad till årets
Publisherpris i kategorin kokböcker. Den
tävlar med fem andra kokböcker om priset
som delas ut den 7 november.
Det var en överraskad Margareta Frost-Jo
hansson som i slutet av augusti fick meddelan
det om att Hushållningssällskapet Västs kok
bok gått till final i tävlingen.
– Jag trodde inte att vi hade så stora chanser
eftersom väldigt många skickar in bidrag. Jag
tror att den nominerades för att den är unik i

SÅ FÖRBEREDER DU
AVVERKNINGEN

sitt utförande. Vi väver in
hela måltiden i receptet, sä
ger hon.
Matglad är ursprungli
gen en app för dem som behöver lite stöd
i matlagningen. I fjol kom den på önskemål ut
även som traditionell kokbok.
Publishingpriset är en jurybedömd tävling
som belönar e-publikationer, film, print och
webb. I år avgörs tävlingen för 26:e gången.
Finns i Hushållningssällskapets webbshop. ■

HALLÅ DÄR…
…Christina Milén
Jacobsson,

prisbelönt landsbygds
utvecklare och affärs
områdeschef på
hushållningssällskapen
i Skaraborg och Väst som valts in i
Landsbygdsnätverkets styrgrupp.
■ Vad tycker du om det här uppdraget?
– Det är jättekul att få vara med och ha det
här helhetsperspektivet. Hushållningssällska
pet är unikt med så bred verksamhet. På kon
toren i Vänersborg, Skara och Karlstad har vi
många projekt med lokal, regional och nationell
förankring. I Landsbygdsnätverket ser man hela
sammanhanget.
■ Vad är Landsbygdsnätverket?
– Det samlar hela Landsbygdssverige –
100-talet organisationer och myndigheter som
arbetar nationellt och finns i landsbygder och
kustsamhällen.
– Alla länder som är med i EU och har ett
landsbygdsprogram ska ha ett landsbygdsnät
verk. Det finansieras från EU.
■ Vad gör ni i styrgruppen?
– Vi är 15 personer som Jordbruksverket
utser, nyckelaktörer som speglar årets prio
riteringar. Styrgruppen ska prioritera utifrån
medlemmars initiativ och se till att nätverket
följer målen. Vi träffas fem dagar om året.
■ Vilka frågor ska du arbeta med i styrgruppen?
– Jag driver landsbygdsperspektivet men inte
några egna frågor. Vi arbetar efter en verksam
hetsplan och de mål som sätts upp. Jag valdes in
i maj som representant för Hushållningssällska
pens förbund och har varit med på en samman
komst så jag kan inte säga så mycket än om vad
som ska prioriteras.

Rotposter ett
bra sätt att sälja
Det är bråda tider för virkesköparna
och det kan vara läge att sälja för
den som går i avverkningstankar. I
höst kan priserna på talltimmer ta ett
kliv uppåt.
Text: HELENA WENNSTRÖM
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et har varit högkonjunktur i skogen
sedan förra hösten. Framför allt har
skogsägarna kunnat se hur grantim
mer stigit i pris med 15 – 20 procent.
– Jag tror att vi nu får se högre priser även på
talltimmer, säger Magnus Ekström, skogsråd
givare på Hushållningssällskapet Jönköping.
Normalt stiger timmerpriserna på hösten då
de flesta avverkningar planeras till vinterhal
våret. Sedan sjunker de. Men i våras blev det
ingen avmattning och sommarens torka har
lett till att det är ont om råvara på sågarna.
– Prisbilden är inte årstidsbunden utan

följer den vanliga konjunkturen nu. Det har
varit en svår sommar men vi ser fram emot en
normalare höst med god efterfrågan på virke,
säger Magnus Ekström.
Skogsägare kan få bra betalt, även om det är
en bit kvar till toppnivåerna under oljekrisen
på 1970-talet. När industrin har brist på vir
ke är rotposter är ett bra sätt att sälja för den
skogsägare som tänker affärsmässigt, menar
Magnus Ekström. Rotposter säljs på en öppen
marknad där köparna lägger bud.
Det driver upp priset med ibland upp till 20
procent, även om det inte finns någon garanti
för bästa betalning.
– Markägaren kan enkelt se vem som bju
der högst. Virkesköparna måste sträcka på sig
för att inte lägga ett dåligt anbud. Därför tror
jag att det är bästa sättet att få bra betalt, säger
Magnus Ekström.
Rotpostförsäljning är vanligast Småland,
Blekinge, Halland och Sjuhäradsbygden där

Anmäl avverkningen till Skogsstyr
el1sen.
Sex veckor ska gå innan man gör
något i skogen.

Planera ute i skogen vad som ska
2 avve
rkas. Förröj så att skogen ser

attraktiv ut för potentiella köpare som
kommer och tittar och det blir lätt
att
komma fram. Se till att det finns väga
r
och vändplats.
Gödsla efter markkartan.

Ta hjälp med att göra ett anbuds
3 unde
rlag så att det går att jämföra

anbuden när skogen konkurrens
utsätts. Det är komplicerat att jämf
öra
sågverkens prislistor.

sågverken ligger tätt. Magnus Ekström tror att
skogsägare i andra delar av landet skulle vinna
på att också sälja rotposter.
– Ja, så fort det finns två, tre sågverk som vill
köpa fungerar det. Men när det bara finns en
aktör, som exempelvis i Härnösandstrakten,
går det inte.
Vid rotpostförsäljning mäts skogen upp av
en tredje part som upprättar ett anbudsunder
lag. Köpare lämnar anbud i nettopris för hela
avverkningen. Köparen avverkar och står ris
ken.
Ett alternativ till rotpostförsäljning är LRK,
leveransrotköp. Priset är vanligen fast per ku
bikmeter uppdelat på sortiment. Virket mäts
in vid industrin. ■

Har torkan påverkat skogen?
Ja - skogen har påverkats och mest utsatta är föryngringar.
Därför är det viktigt att se över dem och kontrollera om du
behöver hjälpplantera. Kontakta gärna oss om du behöver
råd och hjälp eller en helhetslösning.

Vi analyserar maltkorn, kvarnvete och
annan spannmål
Frökontrollen har lång erfarenhet av
att göra oberoende kvalitetsanalyser
till lantbrukssektorn. Vi håller hög
service och lämnar snabba analyssvar.
Välkommen att höra av dig!

FRÖ
KONTROLLEN

019-603 27 30, www.frokontrollen.se
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Kontakt
Mats Åkerman
Gamleby
076-879 15 15
mats.akerman@
hushallningssallskapet.se

Simon Halling Ekmåne
Gamleby
076-879 15 18
simon.halling@
hushallningssallskapet.se

Karl Gustafsson
Kalmar
076-879 15 13
karl.gustafsson@
hushallningssallskapet.se

Karl Ödén
Ingelstad
076-879 15 08
karl.oden@
hushallningssallskapet.se

www.hushallningssallskapet.se/skog
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