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Marcus Eriksson och Anders Adholm
belönas med hederstiteln seniorkonsult
Vid Hushållningssällskapets årliga HIR Konferens utsågs Anders Adholm, HIR Skåne,
och Marcus Eriksson, HS Konsult, till seniorkonsulter.
Det är två erfarna och uppskattade växtodlingsrådgivare som i år fick ta emot det
åtråvärda diplomet och stipendiet som följer med utnämningen till Seniorkonsult.
Det finns idag ett 20 tal seniorkonsulter bland Hushållningssällskapets totalt 300 rådgivare.
-

Hushållningssällskapet är landets ledande rådgivningsföretag. Vi är oberoende och
självständiga och har alltid kundens bästa för ögonen. För att kunna fortsätta utvecklas och
hänga med utvecklingen är det nödvändigt att kunna attrahera de främsta talangerna. Att
årligen utnämna seniorkonsulter är ett led i vårt kompetens- och utvecklingsarbete,
säger Jesper Broberg Förbundsdirektör.

Motiveringen för de båda seniorkonsulterna var följande.
Marcus Eriksson
En rådgivare med skärpa och logik inom allt från praktik till IT-teknik. Kan sin penna vässa och
genomföra lantbrukmässa. En mentor och lojal stöttepelare som med stort lugn, trygghet och viss
ironi delar med sig av sin kunskap. Sällan brydd och en jäkel på växtskydd. Ingenting är omöjligt för
honom.
Anders Adholm
En erfaren och kunnig rådgivare som också utvecklats till en uppskattad och omtyckt chef och ledare.
En person som tar hand om nya kollegor på ett föredömligt och omtänksamt sätt. Alltid intresserad av
att utveckla nya tekniska verktyg och modeller. En föregångare och entreprenör som bidragit till att
utveckla Hushållningssällskapet i hela Sverige. Kungen av växtodling i Sverige och Norden.
För mer information, kontakta

Anders Adholm, Växtodlingsrådgivare, EU-rådgivare
Tel: 010-476 22 70, E-post: anders.adholm@hushallningssallskapet.se
Marcus Eriksson, Växtodlingsrådgivare
Tel: 070-252 62 25, E-post: marcus.eriksson@hushallningssallskapet.se
Christian Wallin, Marknad och Kommunikationsansvarig på Hushållningssällskapens Förbund
Tel: 073 064 91 69, E-post: christian.wallin@hushallningssallskapet.se
Jesper Broberg, Förbundsdirektör på Hushållningssällskapens Förbund
Tel: 070-22 99 878, E-post: jesper.broberg@hushallningssallskapet.se
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