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Mer mark, fler lokaler och storslagna framtidsplaner. 
Hushållningssällskapet har köpt SLU:s försöksstation i 
Öjebyn och vill skapa ett nav för de gröna näringarna. 
– Det här ger oss kraft för framtiden, säger vd 
Mikael Kivijärvi.

Nu står det klart att Hushållningssällskapet köper SLU:s fastighet i Öjebyn.
– Det ska bli ett naturligt nav för de gröna näringarna säger Mikael Kivijärvi.

Hushållningssällskapet Norrbot-
ten-Västerbotten har köpt gamla 
SLU-fastigheten i Öjebyn där 
de bedrev verksamhet fram till 
början av 2000-talet. När SLU 
flyttade sin försöksverksamhet 
till Umeå fick Hushållningssäll-
skapet köpa trädgårdsdelen, men 
lantbruksdelen har stått tom och 
övergiven sedan dess.
– Med de klimatförändringar som 
sker ser vi en jätteviktig uppgift 
att säkerställa forskning och ut-
veckling i norra Sverige. Den här 
anläggningen är grunden för det, 
därför är det viktigt att ha kvar 
den, säger Kivijärvi.

Köpet innefattar SLU:s gamla 
försöksgård – med ladugårdar, 

övriga lokaler samt mark – och 
ger Hushållningssällskapet helt 
nya möjligheter.
– Vi vill äga den, då kan vi 
investera långsiktigt i infrastruk-
tur för den här forskningen och 
utvecklingen. Vi kommer att hitta 
verksamheter och då får vi också 
dynamiken i ett kluster som är 
en del av vår vision för Öjebyn. 
Vi ska ha många företag från de 
gröna näringarna som skapar ett 
mervärde för varandra.

Hade det inte varit bättre 
att låta en lantbrukare köpa 
gården?
– Vår roll är att förmedla kun-
skap, för att göra det behöver vi 
en gård där vi kan testa, skapa 

erfarenheter och sedan förmedla 
dem till lantbrukarna. Det är ju 
bättre att vi gör misstagen än att 
lantbrukarna gör det. Samtidigt 
är det viktigt att poängtera att 
den mark vi inte behöver ska 
arrenderas ut. Vi ska inte lägga en 
våt filt över näringen, det här ska 
alla vinna på. 

Hur ser Öjebyn Agro Park ut 
om 20 år?

– Då har vi ett naturligt nav 
för de gröna näringarna i norra 
Sverige. Det är hit man kommer 
för att ta skapa utveckling, gå på 
mässor och ta del av spetskun-
skap. Vi bidrar till att det skapas 
nya, kraftfulla företag – kanske 
inom ett område som vi inte ens 
känner till ännu. Det viktiga är att 
skapa en kreativ, dynamisk miljö 
för att vitalisera och entusiasmera 
nästa generations företagare.

Sara Byström, Hushållningssäll-
skapets platschef på Öjebyn Agro 
Park är med i projektgruppen för 
mässan. Hon är mycket nöjd med 
genomförandet.
– Vi lyckades pricka in de två soli-
gaste dagarna i augusti, mellan 
regnskurarna, och lockade upp-
skattningsvis 800 besökare till 
mässan. Demokörningarna med 
jordbearbetning blev både upp-
skattade och lyckade, besökarna 
fick se ett antal olika ekipage i 
drift. Besökarna kunde även se 
fina spannmålsrutor av olika slag, 

Öjebyn Agro Park växer: viktig investering 
för nästa generations företagare i norr

Ny succé för lantbruksmässa: 
Drygt 800 besökare i Öjebyn
21 och 22 augusti genomfördes Öjeby Lantbruksmässa 
på Hushållningssällskapets Öjebyn Agro Park. 

drönarflygningar och vår ”grop” 
var precis som i fjol både intres-
sant och fascinerande för de som 
gick ner och kikade hur det ser ut 
under markytan säger hon. 
Hushållningssällskapets visnings-
trädgård med grönsaker i alla 
olika former och färger var också 
ett uppmärksammat inslag. 
–  Jag har hört från flera av 
monterutställarna att de var 
nöjda med arrangemanget och att 
hade haft många bra samtal med 
besökarna på mässan avslutar 
Byström. 

Älskar du bokföring?
Det gör nämligen vi. Och vi vill hjälpa dig. 

Redovisning. Deklarationer. Bokslut. Löner. Vi vet hur 
företagarnas verklighet ser ut – tiden räcker inte till. 
Du ska göra det du kan bäst istället för att navigera genom 
en snårskog av krångliga regler och fyrkantiga myndigheter. 
Läs mer om vad vad vi kan göra för dig och hitta din kontakt 
på www.hushallningssallskapet.se eller ring vår växel 
0920-244 180



Om du vill avanmäla dig från detta utskick kontakta infonord@hushallningssallskapet.se

ANN HELLMAN 
KALIX OCH HAPARANDA
Ann kommer närmast från Doro 
AB där hon under de senaste 3 
åren jobbat som redovisnings-
ansvarig för Doro Care och var 
dessförinnan ekonomiansvarig 
för XL Bygg Kalix. Nu axlar hon 
en ny roll som ekonomirådgivare 
på Hushållningssällskapet där 
hon kommer utgå från kontoret 
i Kalix. En dag i veckan kommer 
hon jobba i Haparanda.
– Hushållningssällskapet verkar 
som ett trevligt ställe att jobba på. 
Jag kommer främst jobba med 
löpande bokföring och redovis-
ning hälsar hon.

Ann och Mimmi förstärker 
ekonomirådgivningen

MARIE-LOUISE GRANBACKE 
LULEÅ
”Mimmi” är utbildad redovis-
ningsekonom och har under 
våren praktiserat på Hushåll-
ningssällskapet. I rollen som 
ekonomiassistent jobbar hon 
med löpande redovisning. Hon 
uppskattar kundkontakten, att 
åka ut till kunderna och jobba på 
plats hos dem.
– Det är intressant att jobba mot 
så olika kunder - främst småföre-
tagare och bönder. Eftersom jag 
gillar att odla så var det extra 
spännande. Nu gillar jag omväx-
lingen, att även jobba med större 
företag säger hon.

Det är tredje året i rad som den 
landsomfattande temadagen 
uppmärksammas i Öjebyn. 
Pomologen Torsten Lindberg och 
Beatrice Wiström, lokalt ombud 
för pomologerna i Västerbotten 
hjälpte besökarna med frågor 
kring äpplen och äppelodling. Det 
fanns även en stor äppelutställ-
ning med provsmakning av olika 

Äpplets dag firades på 
Öjebyn Agro Park

sorter. De som hade med sig sina 
egna äpplen kunde få hjälp att 
sortbestämma sitt äppelträd.

Telefon växel: 0920-244 180
www.facebook.com/hsbdac

www.hushallningssallskapet.se

Din genväg till 
kurser, seminarier 
och utbildningar.

www.facebook.com/hsbdac

Välkommen att kontakta oss!

På smakfull resa genom 
Västerbotten
Efter en lyckad invigning av de nya lokalerna på Verkstadsgatan 24 i 
Umeå begav sig norra Sveriges bredaste rådgivningskompetens ut på 
det västerbottniska vägarna. Limousiner, gotlandsfår och trädgårdar i 
världsklass studerades under två soliga dagar i augusti.

Läs vår reseberättelse på www.hushallningssallskapet.se

Aktuella utvecklingsprojekt

ULLiHOP - ett samarbetsprojekt 
med syfte att skapa nya jobb 
genom att öka användningen av 
lokal ull.

Norrbottnisk Mat - med siktet 
inställt på att skapa nya jobb 
genom att utveckla och stärka det 
unika i norrbottnisk livsmedels-
produktion.

Arctic Maritime Fish Farm 
- Projektet syftar till att skapa 
förutsättningar för etablering av 
landbaserade matfiskodlingar. 

Lapland Culinary Region - 
Vi jobbar med maten och livs-
medlet i detta projekt som ägs av 
Vilhelmina kommun.

Läs mer om våra projekt på 
hemsidan. Där hittar du även 
fler nyheter, medlemsinfo och 
formulär för dig som inte ännu är 
medlem. 

Som medlem stödjer du vårt arbete för att utveckla 
landsbygdens företag. Här är några exempel på 
utvecklingsprojekt som vi driver just nu. 


