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Protokoll LAG -styrelsens möte 2021-12-06 
Möte: kl. 15:30-18:00 

Plats: Skeppet, Simrishamn 

Närvarande ledamöter med beslutsrätt: 
Angelica Andersson (Ordinarie/Sjöbo/Ideell) 
Anna-Linnea Abrahamsson (Suppleant/Ystad/Ideell) 
Ann-Margrete Clarén (Ordinarie/Simrishamn/Privat) (anmälde jäv under § 8.3) 
Ann-Sofie Larsson (Suppleant/Tomelilla/Privat) 
Carina Almedal (Ordinarie/Tomelilla/Privat) 
Ingmar Thorén (Suppleant/Sjöbo/Privat) 
Janet ten Have (Ordinarie/Tomelilla/Ideell) 
Leonor Lavröd Sologuren (Ordinarie/Ystad/Ideell) 
Madeleine Lundin (Ordinarie/Simrishamn/Offentlig) 
Mattias Johansson (Ordinarie/Ystad/Offentlig) 
Monika Jingmond (Ordinarie/Tomelilla/Offentlig) 
Patrik Karlsson (Ordinarie/Ystad/Ideell) 
Petter Gustafsson (Ordinarie/Ystad/Privat) 
Sofia Osburn Sarstedt (Suppleant/Simrishamn/Ideell) (deltog digitalt via länk) 
 
Ej närvarande ledamöter: 
Bengt Andersson (Ordinarie/Ystad/Privat) 
Henrik Mårtensson (Ordinarie/Simrishamn/Ideell) 
Kamilla Danielsson (Ordinarie/Sjöbo/Offentlig) 
Rigmor Löfvenhamn (Ordinarie/Sjöbo/Privat) 
 
Övriga närvarande: Julia Falkman och Kristin Sjövall från leaderkontoret. Sofie Bredahl från 
valberedningen (kom klockan 17.10, under § 8.3). 

Bilagor: 
Bilaga 1. Protokoll rimlighetsbedömning kommitté, 2021-12-06 

§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Janet ten Have förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Frågan om mötets behöriga utlysande 
LAG-styrelsen ansåg att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna. 
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§ 3. Val av justeringsperson 
Petter Gustafsson valdes till justeringsperson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 
LAG-styrelsen strök § 8.4 och godkände därefter dagordningen. 

§ 5. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från 2021-10-13 lades till handlingarna. 

§ 6. Ekonomisk uppföljning 
Kristin Sjövall gav en ekonomisk uppföljning. 

§ 7. Information från leaderkontoret 
Kristin Sjövall informerade om följande: 

Leaderkontoret håller stängt den 20/12 2021 till och med den 10/1 2022. 

Samtliga fyra kommuner i sydöstra Skåne har nu fattat beslut om att medfinansiera 
förlängningsåren.  

Leaderkontoret har påbörjat årets projektbesök och har hitintills genomfört tre utav fem.  

Leaderkontoret kommer att ha verksamhetsplanering i december med uppföljning i januari. 

Därefter informerade Carina Almedal och Janet ten Have om arbetet med bildandet av ett 
nytt leaderområde – Leader Östra Skåne. Ambitionen är att en interimsstyrelse ska vara 
tillsatt i januari 2022 och att en ny förening ska vara bildad i maj 2022.  

§ 8. Projekt 
§ 8.1 Beslut att skicka in Nytt liv i Österlens gamla äppellundar, 2021-1455 till SJV 
LAG-styrelsen godkänner en ny rimlighetsbedömning av projektet då rutinerna ändrats 
sedan projektet prioriterades enligt Bilaga 1. Protokoll rimlighetsbedömning kommitté, 
2021-12-06  

LAG-styrelsen godkänner också ett nytt slutdatum för projektet, 2023-04-30. 

Därefter beslutade LAG-styrelsen att skicka in projektet Nytt liv i Österlens gamla 
äppellundar till Jordbruksverket. 
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§ 8.2 Utökning av budget CIRCLE TNC, 2019-4207 

Projektnamn CIRCEL – TNC 

Sökande LEADER Sydöstra Skåne 

Journalnummer 2019-4207 

Kontroll av jäv Frågan om jäv ställdes till LAG. Eftersom detta är ett 
projekt där leaderföreningen är sökande så blir alla i 
LAG automatiskt jäviga. Enligt instruktion från 
Jordbruksverket så ska LAG ändå fatta 
prioriteringsbeslut trots jäv. 

Kontroll av beslutsmässighet 14 av 14 ledamöter är närvarande med representation 
från samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att 
LAG är beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 % 
representation. 

 

LAG-styrelsen godkände en utökad budget för projektet CIRCLE TNC enligt nedanstående. 

LAG-styrelsen godkände också ett nytt slutdatum för projektet, 2022-11-30 
(tidigare 2022-01-31). 

 

Utgifter Ansökan (kr) Utökning (kr) 
Utgifter för personal 60 268 55 246 

Indirekta kostnader 9 040  8 287 

Övriga utgifter 475 940 674 199 

Totalt 545 248 737 731 

    

Stödbelopp    
Projektstöd, EU 365 316 494 280 

Övrig offentlig medfinansiering, LAG 179 932 243 451 

Totalt 545 248  737 731  
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§ 8.3 Utökning av budget Kulturnavet Österlen, 2020-0962 

Projektnamn Kulturnavet Österlen 

Sökande Stockholms Kulturstrategi Konsult AB 

Journalnummer 2020-0962 

Kontroll av jäv Frågan om jäv ställdes till LAG styrelsen. Ann-Margrete 
Clarén anmälde jäv och avstod därför från att rösta. 

Kontroll av beslutsmässighet 13 av 14 ledamöter är närvarande med representation 
från samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att 
LAG är beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 % 
representation. 

 

LAG-styrelsen beslutade att skjuta på beslutet gällande Kulturnavet Österlen eftersom 
styrelsen först vill ha en avrapportering från projektledarna.  

§ 9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§ 10. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är onsdagen den 16 februari 2022 kl. 15.30 på Tobaksgatan 11 i Ystad. 

§ 11. Mötets avslutande 
Ordförande Janet ten Have förklarade mötet avslutat. 

 

Underskrifter 
Sekreterare: Julia Falkman 
Ordförande: Janet ten Have 
Justeringsperson: Kristin Sjövall 
Justeringsperson: Petter Gustafsson 
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Protokoll rimlighetsbedömning kommitté, 2021-12-06 

Projektnamn:  Nytt liv i Österlens gamla äppellundar – för natur och människor 

Journalnummer:  2021-1455 

 

I detta protokoll dokumenteras rimlighetsbedömningen samtliga enligt checklistan i rutin 210. 
Ordförandes och LAG-ledamots kompetens finns dokumenterad i protokollet. 
Verksamhetsledares kompetens utgörs av erfarenhet av Jordbruksverkets 
handläggningssystem samt tidigare anställningar inom administration och ekonomi. 
 
Detaljerade specifikationer till utgiftsposterna finns i budget.   

 

Övriga utgifter Totalsumma Kommitténs bedömning 

Aktivitet 1.1 
Kunskapssammanställning 
om fruktträds betydelse för 
biologisk mångfald. 
 
Omfattning 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9 960 

 
 
 
 
 
Avser omfattning Lönekostnader 24 h á 415 kr. 
Kunskapssammanställning om fruktträds betydelse för 
biologisk mångfald. Översiktlig litteraturgenomgång. 
Intervjuer med olika artexperter och representanter för 
följande organismgrupper: mossor, lavar, insekter och 
fåglar. Utgifter för personal: Arbetet kommer att 
utföras av Fabian och/eller Helena med en omräknad 
månadslön på 40 000 kr.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i förhållande till antalet timmar projektet 
beräknar att det ska ta. Omfattningen anses relevant 
och rimlig i förhållande till aktiviteten som ska 
genomföras. 

Aktivitet 2.1 
Kartläggning av äldre 
fruktodlingar inom 
Simrishamn kommun med 
hjälp av historiska och nya 
flygbilder. 
 
Omfattning 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

16 000 

 
 
 
 
 
 
 
Avser omfattning Lönekostnader 40 h á 415 kr. 
Kartläggning av äldre fruktodlingar inom Simrishamn 
kommun med hjälp av historiska och nya flygbilder. 
Utgifter för personal: Arbetet kommer att utföras av 
Fabian och/eller Helena.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i förhållande till antalet timmar projektet 
beräknar att det ska ta. Omfattningen anses relevant 
och rimlig i förhållande till aktiviteten som ska 
genomföras. 

Aktivitet 2.23  
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Kartläggning av äldre 
fruktodlingar inom 
Simrishamn kommun med 
hjälp av historiska och nya 
flygbilder. 
 
Omfattning 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 222 

 
 
 
 
 
 
Omfattning offentlig resurs kommunens arbetstid vid 
kartläggningen 4 h x 555,55 kr.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i förhållande till antalet timmar projektet 
beräknar att det ska ta. Omfattningen anses relevant 
och rimlig i förhållande till aktiviteten som ska 
genomföras. 

Aktivitet 3.1 
Fältbesök och inventering 
av med hjälp av flygbilder 
identifierade  
objekt. 
 
Omfattning 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

66 400 

 
 
 
 
 
 
Avser omfattning Lönekostnader 160 h á 415 kr. 
Fältbesök och inventering av med hjälp av flygbilder 
identifierade objekt. Klassificering och bedömning av 
naturvärden, sociala värden, trädens status 
(livskraftighet), skötselstatus samt ägarförhållanden. 
Utgifter för personal: Arbetet kommer att utföras 
tillsammans av Fabian och Helena. Vi räknar med ca 
två veckors arbete, vilket för två personer motsvarar 
160 timmar.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i förhållande till antalet timmar projektet 
beräknar att det ska ta. Omfattningen anses relevant 
och rimlig i förhållande till aktiviteten som ska 
genomföras. 

Aktivitet 3.14 
Fältbesök och inventering 
av med hjälp av flygbilder 
identifierade  
objekt. 
 
Omfattning 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 000 

 
 
 
 
 
 
Resor med egen bil 100 mil á 30 kr. Körning vid 
fältbesök och inventering.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i förhållande till antalet mil projektet 
beräknar att de ska köra. Omfattningen anses relevant 
och rimlig i förhållande till aktiviteten som ska 
genomföras. 

Aktivitet 4.1 
Digitalisering i GIS 
program. 
 
Omfattning 
 

 
 
 
 

6 640 
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Avser omfattning Lönekostnader 16 h á 415 kr.  
Digitalisering i GIS program. Utgifter för personal: 
Arbetet kommer att utföras av Fabian.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i förhållande till antalet timmar projektet 
beräknar att det ska ta. Omfattningen anses relevant 
och rimlig i förhållande till aktiviteten som ska 
genomföras. 

Aktivitet 4.23 

Digitalisering i GIS 
program. 
 
Omfattning 
 
 

 
 
 
 

8 889 

 
 
 
 
Omfattning offentlig resurs kommunens arbetstimmar 
16 timmar á 556 kr. Kommunen kommer att hjälpa till 
med digitaliseringen.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i förhållande till antalet timmar projektet 
beräknar att det ska ta. Omfattningen anses relevant 
och rimlig i förhållande till aktiviteten som ska 
genomföras. 

Aktivitet 5.1 
Informationsutskick till 
markägare till 
fruktodlingar. 
 
Omfattning 
 
 

 
 
 
 
 

13 280 
 

 
 
 
 
 
Avser omfattning Lönekostnader 32 h á 415 kr. 
Informationsutskick till markägare till fruktodlingar med 
höga värden med erbjudande om individuell 
rådgivning för att diskutera tänkbara 
användningsområden och framtida skötsel. Utgifter för 
personal: Arbetet kommer att utföras av Fabian och 
Helena.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i förhållande till antalet timmar projektet 
beräknar att det ska ta. Omfattningen anses relevant 
och rimlig i förhållande till aktiviteten som ska 
genomföras. 
 

Aktivitet 5.23 
Informationsutskick till 
markägare till 
fruktodlingar. 
 
Omfattning 
 
 

 
 
 
 
 

2 222 

 
 
 
 
 
Omfattning offentlig resurs kommunens arbetstimmar 
4 timmar á 556 kr. Kommunen tillhandahålla 
information om fastighetsregister. 
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i förhållande till antalet timmar projektet 
beräknar att det ska ta. Omfattningen anses relevant 
och rimlig i förhållande till aktiviteten som ska 
genomföras. 
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Aktivitet 6.14 
Individuella rådgivningar 
inklusive framtagande av 
en individuell plan för den 
framtida förvaltningen. 
 
Omfattning 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 400 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Avser omfattning av Resor med egen bil 180 mil á 30 
kr.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på aktiviteten 
som ska göras, hur många som kan tänkas vara med 
och hur långt de ska köra. Omfattningen bedöms 
relevant och rimlig i förhållande till aktiviteterna som 
ska göras. 

Aktivitet 7.11 
Restaurering och skötsel 
av minst 3 igenväxta 
fruktodlingar. 
 
Omfattning  
 
 

 
 
 
 
 

37 800 

 
 
 
 
 
Avser omfattning Flismaskin Bernards RCG15 1 
stycken. Vi kommer behöva investera in en för 
ändamålet lämplig flismaskin.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i aktivitet 7. Omfattningen 1 flismaskin 
bedöms relevant och rimlig i förhållande till vad som 
ska göras i aktiviteten. 

Aktivitet 7.12 
Restaurering och skötsel 
av minst 3 igenväxta 
fruktodlingar. 
 
Omfattning  
 

 
 
 
 
 

53 200 

 
 
 
 
 
Slåtterbalk BCS 728 PS med 150 cm knivblad 1 
stycken. Investeringar: Vi kommer behöva investera in 
en för ändamålet lämplig slåtterbalk.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i aktivitet 7. Omfattningen 1 slåtterbalk 
bedöms relevant och rimlig i förhållande till vad som 
ska göras i aktiviteten. 

Aktivitet 7.14 
Restaurering och skötsel 
av minst 3 igenväxta 
fruktodlingar. 
 
Omfattning  
 

 
 
 
 
 

5 400 

 
 
 
 
 
Mat och dryck 60 stycken á 90 kr. Mat och dryck för 
ideella krafter i samband med evenemang.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på hur många 
som kan tänkas komma till aktiviteten. Omfattningen 
bedöms relevant och rimlig i förhållande till aktiviteten 
som ska göras. 

Aktivitet 7.15   
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Restaurering och skötsel 
av minst 3 igenväxta 
fruktodlingar. 
 
Omfattning  
 

 
 
 
 

10 800 

 
 
 
 
Avser omfattning Resor i egen bil 360 mil á 30 kr. 
Resor för ideella krafter i samband med evenemang.  
Omfattningen har utretts genom att titta på aktiviteten 
som ska göras, hur många som kan tänkas vara med 
och hur långt de ska köra. Omfattningen bedöms 
relevant och rimlig i förhållande till aktiviteterna som 
ska göras. 

Aktivitet 7.16 
Restaurering och skötsel 
av minst 3 igenväxta 
fruktodlingar. 
 
Omfattning  
 

 
 
 
 
 

10 000 

 
 
 
 
 
Bränsle, maskinservice och handredskap för ideella 
krafter i samband med evenemang 10,000.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på aktiviteten 
som ska göras, hur många som kan tänkas vara med 
och vilka redskap som ska användas, hur mycket 
bränsle som behövs och behovet av service för 
maskiner. Omfattningen bedöms relevant och rimlig i 
förhållande till aktiviteterna som ska göras. 

Aktivitet 8.1 
Framtagande av 
kostnadsschablon för 
skötsel av äldre 
fruktodlingar för att öka 
biologiska, kulturhistoriska 
och sociala värden. 
 
Omfattning  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 640 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avser omfattning Lönekostnader 16 h á 415 kr. 
Framtagande av kostnadsschablon för skötsel av 
äldre fruktodlingar för att öka biologiska, 
kulturhistoriska och sociala värden. 
Kostnadsschablonen kommer att underlätta för 
kommuner, företagare och andra markägare att 
kalkylera kring kostnader för den framtida skötseln. 
Utgifter för personal: Arbetet kommer att utföras av 
Fabian och Helena.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i förhållande till antalet timmar projektet 
beräknar att det ska ta. Omfattningen anses relevant 
och rimlig i förhållande till aktiviteten som ska 
genomföras. 

Aktivitet 9.1 
Förberedelse och 
genomförande av 2 - 4 
guidningar/visningar för  
allmänheten och ägare till 
fruktodlingar. 
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Omfattning 39 840 Avser omfattning Lönekostnader 96 h á 415 kr. 

Förberedelse och genomförande av 2 - 4 
guidningar/visningar för allmänheten och ägare till 
fruktodlingar, delvis i samverkan med 
Naturskyddsföreningen. Genomförande av en 2-
dagars workshop för yrkesverksamma i samverkan 
med Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs Universitet. 
Kontakt med media för att sprida information om 
projektet. Utgifter för personal: Arbetet kommer att 
utföras tillsammans av Fabian och Helena. Vi räknar 
med 8 timmar arbete per guidning/visning inklusive 
föreberedelse och efterarbete (vi räknar på 3 
guidningar). För två personer blir detta totalt 48 
timmar. Genomförande av workshop med 
Hantverkslaboratoriet kommer ta 16 timmar per 
person, förberedelse och administration kommer 
också ta 16 timmar (för en person). Totalt blir detta 48 
timmar.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i förhållande till antalet timmar projektet 
beräknar att det ska ta. Omfattningen anses relevant 
och rimlig i förhållande till aktiviteten som ska 
genomföras. 

Aktivitet 9.23 
Förberedelse och 
genomförande av 2 - 4 
guidningar/visningar för  
allmänheten och ägare till 
fruktodlingar. 
 
Omfattning 

 
 
 
 
 
 
 

3 000 

 
 
 
 
 
 
 
Omfattning offentlig resurs Länsstyrelsens spridning 
information 6 h á 500 kr = 3000 kr.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i förhållande till antalet timmar projektet 
beräknar att det ska ta. Omfattningen anses relevant 
och rimlig i förhållande till aktiviteten som ska 
genomföras. 

Aktivitet 9.24 
Förberedelse och 
genomförande av 2 - 4 
guidningar/visningar för  
allmänheten och ägare till 
fruktodlingar. 
 
Omfattning 

 
 
 
 
 
 
 

19 635 

 
 
 
 
 
 
 
Omfattning offentlig resurs Arbetstid Göteborgs 
Universitet 40 h x 490,875 kr Göteborgs Universitet 
står för arbetstid för att genomföra workshop.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i förhållande till antalet timmar projektet 
beräknar att det ska ta. Omfattningen anses relevant 
och rimlig i förhållande till aktiviteten som ska 
genomföras. 
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Aktivitet 10.23 
Projektadministration, 
möten med bl.a. referens- 
och arbetsgruppen samt  
externa intressenter, 
författande och publicering 
av artikel om projektets  
slutsatser, projektrapport 
och redovisning. 
 
Omfattning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 270 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omfattning offentlig resurs Arbetstid 
Riksantikvarieämbetet 24 h x 427,93 kr.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i förhållande till antalet timmar projektet 
beräknar att det ska ta. Omfattningen anses relevant 
och rimlig i förhållande till aktiviteten som ska 
genomföras. 

Aktivitet 10.24 
Projektadministration, 
möten med bl.a. referens- 
och arbetsgruppen samt  
externa intressenter, 
författande och publicering 
av artikel om projektets  
slutsatser, projektrapport 
och redovisning. 
 
Omfattning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omfattning offentlig resurs Arbetstid Länsstyrelsen 24 
h x 500 kr.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i förhållande till antalet timmar projektet 
beräknar att det ska ta. Omfattningen anses relevant 
och rimlig i förhållande till aktiviteten som ska 
genomföras. 

Aktivitet 10.25 
Projektadministration, 
möten med bl.a. referens- 
och arbetsgruppen samt  
externa intressenter, 
författande och publicering 
av artikel om projektets  
slutsatser, projektrapport 
och redovisning. 
 
Omfattning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 781 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omfattning offentlig resurs Arbetstid 
Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs Universitet 24 h x 
490,875 kr.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i förhållande till antalet timmar projektet 
beräknar att det ska ta. Omfattningen anses relevant 
och rimlig i förhållande till aktiviteten som ska 
genomföras. 
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Aktivitet 10.26 
Projektadministration, 
möten med bl.a. referens- 
och arbetsgruppen samt  
externa intressenter, 
författande och publicering 
av artikel om projektets  
slutsatser, projektrapport 
och redovisning. 
 
Omfattning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 666 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omfattning offentlig resurs Arbetstid Simrishamns 
kommun 48 h x 555,55 kr.  
 
Omfattningen har utretts genom att titta på vad som 
ska göras i förhållande till antalet timmar projektet 
beräknar att det ska ta. Omfattningen anses relevant 
och rimlig i förhållande till aktiviteten som ska 
genomföras. 

 

 

  

Janet ten Have, ordförande  Carina Almedal, ledamot i LAG 

   

Kristin Sjövall, verksamhetsledare   

 

 

Kompetenser 

Ordförande, Janet ten Have 

Janet är egenföretagare inom lantbruk med mjölkproduktion. Janet sitter som ersättare i 

styrelsen för Österlens folkhögskola. Janet är också aktiv i LRF. Janet har tidigare varit 

ledamot i styrelsen för Spjutstorps IF och Tryde friskola. Janet har genom ovanstående 

arbete efterfarenhet av styrelsearbete, personalhantering, organisationsutveckling, budget 

och ekonomi, uppföljning, utvärdering, projektledning, lantbruk, djurhållning, 

livsmedelsproduktion, produktutveckling, näringsliv, miljö, biologisk mångfald och hållbar 

utveckling, föreningsliv, konsumtionsfrågor. 

 

LAG-ledamot, Carina Almedal 

Styrelsearbete, organisation, budget, utvärdering, lantbruk, miljö, projekt, utvärdering, 

biogas. Kassör i Bondrumsgårdens Hembygdsring, Styrelseledamot och tillträdande kassör i 

Albo Härads Hembygdsförening. Styelseledamot i Biogas Ystad-Österlen. Har jobbat som 

produktchef och med teknisk kundservice för agristräckfilm. De jobben gav mig stor 

internationell erfarenhet och många möten med lokala projekt och initiativ i Europa. Har 

jobbat med huvudplanering för en träfabrik. Jobbar för närvarande som inköpare. I samtliga 
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roller har lean, projekt och projektledning utgjort en betydande del av jobbet. Är delägare i 

två privata familjeföretag, Almedal Mark- och Miljöentreprenad AB och nystartade Seed 

Space AB. Båda aktiva inom mark-, vatten, - energi- och miljöområdet. 
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