
n BIBLIOTEK
Hörby: Öppet kl 12-19. 
Tidningsrummet öppnar 
kl 9.30.
n PENSIONÄRER
PRO Hörby: kortspel på 
PRO-träffen kl 12.
SPF Hörby: boulespel i 
Karnas Backe kl 13.30.
PRO-lokalen: Öppen för 
alla pensionärer kl 9.30-
14.30.
Matsedel: Källhaga, Apti-
ten, Hagadal: Stekt fläsk, 
löksås, potatis, grönsaker.
n FÖRENINGAR
Länken: Öppet hus kl 9-12, 
Vallmogatan 1A, tfn 0415-
14304. Studieförbundet 
Vuxenskolan: Afasikafé Kl 
9.30 på Råbygatan 41C i 
Hörby. AA-Hörbygruppen: 
Fridagatan 9a, möte kl 19, 
070-9115616. Röda Korset: 
Anhörigcafé, kl 13.30-15, 
på Kupan, Kristianstads-
vägen 23. Hörbykorpen: 
morgonsimning på Låge-
dammsbadet 05.00-07.45.
n ÖVRIGT
Linderödsåsens Turism/
Hörby turistbyrå: Öppet 
kl 10-18. Familjefrids-
samordnare i Hörby: 
0415-378060. Personligt 
ombud: Ulrika Walter, tel: 
0733-318 026, 0415-37 
80 46. 
Träffpunkten: Öppet kl 
8.30-13, morgongympa 
8.30. Fulltofta Naturcen-
trum: Öppet 9-18. 
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HÖRBY/EKERÖDSRASTEN
Många yngre tvekar 
inför att ta över föräld-
rarnas lantbruk.

Men syskonen Linda, 
Martin och Andreas 
Risberg går mot ström-
men. Numera jobbar 
de i föräldrarnas lant-
bruksföretag, med bas 
på Ekerödsrasten.

En av de stora utmaningar-
na för lantbruksföretag är 
att våga utveckla verksam-
heten och därmed bädda 
för ett generationsskifte. 

– Många har problem 
med att få till ett gene-
rationsskifte. Det är svårt 
att få en lönsamhet och 
många unga i dag vill nog 
ha ett heltidsarbete med 
lön och semester, säger 
Anita Persson, företagar-
coach på Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF) i Mel-
lanskåne.

Peter Risberg, lantbru-
kare som driver Ekeröds-
rasten, har lyckats där 
många andra går bet och 
i dag jobbar alla hans tre 
barn i verksamheten. Han 
är medveten om att han är 
lyckligt lottad.

– Om man tittar på Sve-
rige så blir det allt vanligare 
att kapitalstarka företag in-
vesterar i att köpa upp går-
dar. I vissa fall arrenderar 
man ut mark för en rimlig 
peng, men långt ifrån all-
tid och då blir det svårt 
för ortens folk att utveckla 
verksamheten, menar Peter 
Risberg.

Hans släkt har varit lant-
brukare i trakten i Ekeröd 
sedan generationer tillba-
ka. Tillsammans med sin 

bror har han byggt upp ett 
lantbruksföretag med Eke-
röds gård och Ekerödsras-
ten som nav. 

Nyligen gjordes ett 
ägarskifte och i den nya 
konstellationen står Peter 
och hans fru Ingela som 
ägare för raststället Eke-
rödsrasten med köttbutik. 
Paret äger också tre gårdar 
i Hörby där man har kött-
djursproduktion. 

Sedan tre år tillbaka dri-
ver familjen dessutom en 
prövningsverksamhet åt 
Svensk köttrasprövning 
AB. 

– Målet är att ta fram 
Sveriges bästa tjurkalvar. 
Ungefär hälften av de tjur-
kalvar vi prövar gallras ut, 
den andra hälften säljs på 
auktion och ska vara de 
bästa tjurarna i hela Sve-
rige, berättar Martin Ris-
berg, 27 år.

Han har jobbat som mu-
rare i en del år, men nu går 
all tid åt att ta hand om 
företagets sammanlagt 300 
djur, samtidigt som han 
driver prövningsverksam-
heten i Gunnarp tillsam-
mans med systern Linda 
Risberg, 36 år.

– Jag har alltid varit in-
tresserad av djur och när 
vi fick chansen med kött-
rasprövningen kändes det 
ännu roligare, säger hon.

För några år sedan stod 
hon i valet och kvalet om 
hon skulle satsa på lärar-

karriären eller börja jobba 
i familjeföretaget. I dag 
ångrar hon inte sitt beslut.

– Det finns inte så många 
lärarjobb inom gymnasiet, 
och i mitt nuvarande ar-
bete har jag kontakt med 
många kunniga människor 
inom köttrasproduktion.

Köttet som produceras 
på familjens gårdar ham-
nar till slut i köttbutiken 
eller på tallrikarna på Eke-
rödsrasten. 

Familjen liknar gärna 
verksamheten vid ett 
kretslopp där det knappt 
blir något svinn. 

Kunskapen från pröv-
ningsverksamheten kom-
mer också den egna pro-

duktionen till del.
– Jag och Martin går runt 

på prövningsstationen och 
iakttar vilka egenskaper 
ett bra djur ska ha. Ju mer 
vi lär oss desto bättre kött 
kan vi själva producera 
och sälja i butiken.

Ekerödsrasten har fun-
nits i familjens ägo sedan 
1993. Peter Risberg berättar 
att han under uppväxtti-
den på Ekeröds gård bod-
de granne med raststället, 
som började som en liten 
korvkiosk.

– Det var mycket upp-
växten med korvkiosken 
intill som gjorde att vi köp-
te stället.

Ingela Risberg som har 

utvecklat verksamheten 
har nu lämnat över stafett-
pinnen till sonen Andreas, 
som har jobbat inom sälj-
branschen i många år. 

– Jag har alltid sagt att 
jag aldrig kommer jobba 
häruppe, men det passade 
plötsligt väldigt bra. Det 
blev tröttsamt med alla ho-
tellnätter och så hade jag 
precis byggt hus i närhe-
ten.

Det har redan skett en 
del förändringar sedan 
Andreas har kommit in i 
bilden. 

Det finns planer på att 
utveckla sortimentet i 
köttbutiken och i våras ar-
rangerade han till exempel 
ett tillfälle med köttprov-
ning, då gästerna fick välja 
ut en köttbit i butiken som 
sedan tillagades inne i kö-
ket. 

– Vid två sittningar kom 
det sammanlagt 156 perso-
ner och då hade vi 70 på 
väntlistan. Min tanke är att 
sådana saker kan bidra till 
att vi kan utöka och locka 
hit fler gäster. 

Syskonen har sett sina 
föräldrar jobba långa dagar 
och är medvetna om att 
jobbet med att utveckla fa-
miljeföretaget kommer att 
ta mycket tid, men de är 
villiga att ge det ett försök. 

– Har man möjlighet 
att utveckla en sådan här 
verksamhet så vore det 
dumt att inte försöka. Jag 
ser det lite som att jag tes-
tar ett par år för att se hur 
det är, säger Andreas Ris-
berg.

                        Petra Olsson
0413-693 21

Skifte i lantbruksföretag
   n LANTBRUK. Syskonen Risberg går in i verksamhet som har flera ben 

Peter Risberg och hustrun Ingela basar fortfarande för företaget. ”Pappa och mamma är mina chefer”, säger sonen Andreas. Från vänster: Martin, Peter, 
Linda och Andreas.              FOTO: ANDREAS HILLERGREN 

LANTBRUK I 
FÖRÄNDRING
Del 2: Ekerödsrasten

Tanken är att så småningom flytta köttbutiken på baksidan 
till Ekerödsrastens framsida.

Kvalitet är ledordet för köttproduktionen på gården för fa-
miljen Risberg.

NOTERAT
TIPSA OSS: 0413-693 21

Hörbybo lurad 
på bredband
HÖRBY. En man från 
Hörby blev krävd på 
pengar för två mobila 
bredband hos Telia So-
nera, trots att mannen 
inte har något bred-
band. 

Någon har lyckats 
teckna abonnemangen i 
mannens företagsnamn, 
även om mannens 
verksamhet är vilande. 

HÖRBY FÖRSAMLING

Söndag
9.00 S. Rörum

Gudstjänst. Sandström

11.00 Lyby
Mässa. Sandström

20.00 Fulltofta.
Musik i sommarkväll 

”En stund i Ted
Gärdestads anda”

– Robert Stenbeck och 
Henrik Feldt.

Roos Åkerberg

Välkomna!


