


• Nytt arrende via Domänverket 60 Ha, 3 enheter slogs samman på 
grund av att förra arrendatorerna gick i pension, bl annat Görans Far 
Walter som arrenderat sedan 1948, innan dess var det hans Far Ivar 
som arrenderat sedan ca 1920.

• Började med odling av spannmål, raps och sockerbetor, lite odling av 
blomkål, dill och persilja för försäljning till Mäster Grön i Helsingborg, 
även detta en fortsättning av Walters produktionsprofil.

• Detta året blev Göran färdig Driftledare, vilket var ett villkor för att 
han skulle få ta över detta arrende.



• Förhandlingar började  ang utbyggnad av väg 11 som planerades att 
gå tvärs över ett av våra bäst arronderade fält.

• Trots detta försökte vi utveckla vår verksamhet som gick bättre och 
bättre för vart år.

• Mycket av vår tid gick åt till att bevaka, skriva överklaganden. 
Tidningarna var flitiga gäster hos oss och urklippen härifrån och 
framåt blev många.



• Öppnade för självplockning och Gårdsbutik.





• Riksväg 11 invigs, påverkan på kundunderlaget till Gårdsbutiken och 
självplocket då man valde den större vägen istället för den mindre 
som gick utanför gården.

• Eva går ekonomikurs på Skurups Lantbruksskola för att kunna jobba 
mer hemma och sköta bokföring och administration.

• Svensk Lantmat bildas och vi går med för att få hjälp med 
marknadsföring.



• Förberedelser och förhandlingar angående byggande av Yttre 
Ringvägen som kommer att påverka fastigheten som vi arrenderar. 
Lösningen blev att Vägverket köpte fastigheten då intrånget var så 
stort, mer än 50% av fastigheten berördes.

• Förhandlare på Vägverket och vårt juridiska ombud jobbar för att hitta 
lösningar som är fungerande för oss.

• Vid byggandet påverkades vi mycket då vattning/saltning av vägarna i 
byggområdet inte sköttes. Vi fick mycket förstörd blomkål bl a vilket 
var svårt att få kompensation för och mycket tid gick åt till bevisning.



• Yttre Ringvägen invigs.

• Vi kämpar på med dom resurser vi har, vi försöker även starta 
Internethandel med Grönsaker i samarbete med Svensk Lantmat, 
men tyvärr var vi 10-15 år för tidigt ute med detta.

• Vi är även med på Bondens Egen Marknad på Drottningtorget i 
Malmö 



• Kommunen köper marken för dyra pengar av Vägverket som ägt den 
under tiden man byggt Yttre Ringvägen.

• Först tackade kommunen nej till köpet och då gick budet till oss, men 
det blev stoppat av en jurist på vägverket, sedan köpte kommunen 
marken för det dubbla vad man tackat nej till från början.

• Våra kunder startade namninsamling för att påverka kommunen att 
låta oss få fortsätta med vår verksamhet, tyvärr blev vi inte särskilt 
trevligt bemötta, fick stå i foajén trots att vi bokat tid.



• Sista året vi driver Västragård med både Självplock & Gårdsbutik

• Eftersom man påbörjar vägdragningar m m i området så har vi ingen 
tillgänglig mark för att driva verksamheten vidare på ett bra sätt

• Man börjar även planera för en stor lagerterminal på andra sidan väg 
11 på marken som vi arrenderar. På initiativ av Den Goda Jorden görs 
det en manifestation som avslutades med att Indianer kom för att 
välsigna marken och vi försöker påverka våra makthavare att tänka sig 
för innan man förstör den bästa åkermarken med stora 
terminalbyggnader där man dessutom inte kan ansluta till 
järnvägsnätet för att förbättra klimatet. Indianer har ju en filosofi att 
man skall tänka 7 generationer framåt innan man använder marken.













• 5 juli detta året kommer det ett skyfall som gör att bostaden på 
Västragård översvämmas av avloppsvatten på grund av att man grävt 
sönder dräneringsledningar vid bygget av Starrvägen. 

• Mina svärföräldrar som bott i huset sedan det byggdes 1959 fick 
evakueras och det enda kommunen som ägde huset kunde erbjuda 
var antingen vandrarhem eller äldreboende.

• Kommunen som ägde fastigheten var ej heller behjälpliga med att det 
skulle saneras i bostadshuset och ev hade dom ingen försäkring som 
täckte det.

• Vår odling av hösthallon samt tomatodlingen i växthusen blev 
totalförstörda utan att vi fick någon ersättning.











Tack för er uppmärksamhet!


