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Katarina
Eningsjö
LRF Mälardalen
arrangerar inspirationsträffar för
medlemmar som vill
prata om det svenska
lantbruket med konsumenter.
Varför gör ni det?
– Vi vill stärka våra medlemmar
genom att öka deras kunskapsbank och ge argument att prata
för det svenska. Behovet bland
gemene man att lära sig mer om
de gröna näringarna växer hela
tiden i och med att glappet mellan
stad och land blir större. Att skapa
interna nätverk och sprida den
kunskap som finns inom LRF i hela
organisationen är viktigt. Det görs
så mycket bra som vi vill få spridning på.
Varför ska man komma?
– Träffarna är för alla som brinner
för att sprida kunskap om vår
bransch. Arrangerar din lokalavdelning eller kommungrupp evenemang där ni möter människor
som behöver lära mer, vill ni dra
i gång en aktivitet, eller kan ni
delta i något i ert närområde? Vill
du lära mer om det svåra ämnet
kommunikation? Tycker du kommunikation är spännande? – kom
och bidra och låt dig inspireras.
Vad står på programmet?
– LRFs kommunikationschef
Gunnar Gidefeldt pratar om kommunikationens roll i samhället i
stort, men också inom de gröna
näringslivet. Vi tar upp goda exempel och diskuterar hur vi bäst
når ut, når fram och når in med
våra budskap.
Vad tycker du är det viktigaste
budskapet till konsumenter om
svenska mervärden?
– Välj svenskt! Vi tillhör den absoluta toppen sett ur miljö- och
djurskyddsperspektiv i hur vi producerar mat i Sverige.
Sofia Weimarck

Sprid budskapet om
svenska mervärden
❖ Inspirationsträffar för dig som vill
prata om det svenska lantbruket med
konsumenter. LRFs kommunikationschef Gunnar Gidefeldt medverkar
och pratar om kommunikationens
roll i samhället och inom det gröna
näringslivet. Diskussion om hur vi
bäst når ut med våra budskap, vad
vi vill nå ut med, vem som ska lyssna
och hur du kan bidra.
25 mars, LRF Riks, Franzéngatan
6, Stockholm
31 mars, LRF-kontoret, Ultuna,
Uppsala. I samarbete med Ät Uppsala. Båda träffarna kl. 18–21
Läs mer på www.lrf.se/malardalen.
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Här är gästerna på årets
regionsstämma i Mälardalen
Till årets stämma kommer
Jordbruksverkets generaldirektör och regionens tre
landshövdingar tillsammans
med flera regionpolitiker för
samtal, diskussion och frågestund. Även LRFs VD Anna
Karin Hatt gästar stämman.
LRF Mälardalen håller sin regionförbundsstämma onsdag den 18
mars på Kompassen Konferens
i Enköping. 198 fullmäktige från
regionens 101 lokalavdelningar och
LRF Ungdomen hälsas välkomna
tillsammans med övriga gäster och
utställare.
Stämmodeltagarna kommer att
få lyssna och ställa frågor till
Jordbruksverkets generaldirektör

Christina Nordin och regionens tre
landshövdingar Sven-Erik Österberg, Stockholm, Göran Enander,
Uppsala, och Minoo Akhtarzand,
Västmanland.
Dessutom finns regionpolitikerna Gustav Hemming (C), Stockholm, Emilie Orring (M), Uppsala,
och Magnus Ekblad (C), Västmanland, på plats.
Tolv motioner och en skrivelse
ska behandlas på stämman. Läs
dem tillsammans med styrelsens
yttranden i stämmohandlingarna
som finns på www.lrf.se/malardalen
Inga avsägelser föreligger från
styrelseledamöter och valberedningen föreslår omval för samtliga
ledamöter.

❖ Nu arrangeras informationsträffar
för dig som vill sälja lokalproducerade
livsmedel direkt till en Ica Maxi-butik.
LRF har ett samarbete med Ica
för att få in fler lokala produkter i
butikshyllorna och ge medlemmarna
nya affärsmöjligheter. Alla producenter i Mälardalen är välkomna. Flera
butiker från regionen medverkar vid
varje träff.
Uppsala: Tisdag den 24 mars kl
9.30–11.30, Ica Maxi Gnista, Visthusvägen 1
Stockholm: Onsdag den 25 mars
kl 9–11, Ica Maxi Lindhagen, Lindhagensgatan 118
Haninge: Onsdag den 1 april kl
9–11, Ica Maxi Haninge, Österport 4
Anmälan senast en vecka innan
respektive träff till Ica: gisela.pinto@
ica.se. Frågor? Kontakta Helena Isakson på helena.isakson@lrf.se.

På gång

Sofia Weimarck
Flygzon under försvarets övning.

Flyt på stämman, det ska den här kvartetten se till, från vänster: Åsa Wärlinder,
Elisabet Pettersson, Elisabeth Gauffin och Carl Aschan.
FOTO: SOFIA WEIMARCK

”En ära och ett hedersuppdrag”
LRF Mälardalens stämmopresidium med ordförande
Elisabet Pettersson, vice
ordförande Elisabeth Gauffin, sekreterare Carl Aschan
och protokollsekreterare
Åsa Wärlinder ser till att
stämmoförhandlingarna
flyter på ett bra sätt under
hela dagen.
Varför tackade du ja till uppdraget
som ordförande respektive vice
ordförande på stämman?
Elisabet Pettersson:

– Det är en ära och ett hedersuppdrag att få leda stämman.

Elisabeth Gauffin:

– Det är tio år sedan jag lämnade
mitt förtroendeuppdrag som vice
ordförande i riksförbundsstyrelsen, så det är intressant att känna

på stämningarna som råder och
höra hur frågorna rör sig.
Vilka frågor som motionerna tar
upp tycker ni är mest intressanta?
Elisabet Pettersson:

❖ Försvarsmaktens övning Aurora
20 genomförs 11 maj–4 juni i år. Det
huvudsakliga övningsområdet är
södra Sverige, men de kommer även
att ha verksamhet från Uppsala flygplats varifrån både svenskt och finskt
stridsflyg kommer att flyga dygnet
runt. Under första övningsveckan
den 11–16 maj kommer de att flyga
på lägre höjd än normalt och orsaka
mer flygbuller inom området än vanligt. För mer information, se www.
forsvarsmakten.se/aurora.
❖ Gåsjakt i fält och växande gröda.
Föreläsning den 26 mars kl 18, Kungsbyn, Västerås. Kostnadsfritt. Anmälan
till Studiefrämjandet, 021–10 17 70 eller
www.studieframjandet.se

– Alla motioner är intressanta
på sitt sätt. Det är roligt att se att
man tar till vara på möjligheten
att skriva motioner, det är ju en
fin möjlighet man har för att ta
viktiga frågor vidare.

Elisabeth Gauffin:

– Det är en bra bredd på motionerna och alla pekar på olika
sätt på tydliga hinder för utveckling av företagandet på landsbygden. Det är inte givet för omvärlden hur det hänger ihop, hur
till exempel problem med vägar
påverkar landsbygdsföretagandet.

Sofia Weimarck

Jakvårdstkonsulenten Anders
Björk har maskerat sig väl under
gåsjakten.
FOTO: THOMAS B ANDERSSON

Medlemsinformation från LRF. I Land Lantbruk varje vecka!

Leverera direkt
till butiken

Hallå där …

