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KILANDA. En synnerli-
gen annorlunda arbets-
dag för kommunalrådet 
Paula Örn (S).

Istället för möten på 
kommunhuset i Nödinge 
blev det till att mocka 
skit i ladugården på 
Kilanda Säteri.

– Här ser man direkt 
vad man har åstadkom-
mit, så är det inte alltid 
i politiken, konstaterade 
Paula.

Paula Örn (S) vill lära sig 
mer om företagen i Ale och 
vad kan då vara bättre än att 
ge sig ut på praktik? Det har 
blivit ett antal praobesök un-
der våren. I torsdags blev det 
till att dra på sig stövlarna 
när Bengt Borgström häl-
sade välkommen till Kilanda 
Säteri.

– Hon har talang för det 
här. Paula är noggrann och 
tycks redan vara hemtam 
med korna, förklarade Bengt 
under tiden som Paula krat-
tade rent i boxarna.

Bengt och Palle Borg-
ström, som driver Kilanda 
Säteri, har idag fyra anställ-
da. På gården finns 170 kor 
och lika många ungdjur.

– Vi är en av nio mjölk-
producenter i kommunen, 

förklarar Bengt.
Just den här dagen skiner 

vårsolen och efter morgon-
sysslorna i ladugården ska 
kommunalrådet få vara med 
och släppa ut kalvarna på 
grönbete.

– Nu har hon kört ett 
morgonpass i ladugården 
och sett till att kalvarna fått 
mjölk. Sedan ska vi se över 
våra stängsel och köra göd-
sel, säger Bengt.

– Traktorvana har jag se-
dan Stubbracet i Uspastorp, 
så det ser jag fram emot, in-
flikar Paula.

Långa arbetsdagar med 
dålig lönsamhet är tyvärr 
den krassa verkligheten för 
många bönder. Bengt Borg-
ström ger sin bild av situa-
tionen.

– Visst är det kämpigt ef-
tersom prisbilden är för dålig 
när vi ser till världskonkur-
rensen.

Arla vill bli tydligare med 
vilka produkter som kommer 

från svensk mjölk. En blågul 
kanna ska leda kunderna rätt 
i affären. Den röda Arla-kon 
har länge varit en garant för 
att en vara är gjord på mjölk 
från svenska kor. Det är 
emellertid inte alla som har 
förstått kopplingen. Därför 
lanserar Arla nu en ny märk-

ning, med en blågul mjölk-
kanna – Sverigekannan.

– Jag tycker det är ett bra 
initiativ, säger Bengt Borg-
ström.

Paula Örn kunde miljö-
ombytet till trots se vissa lik-
heter med lantbruket kontra 
den offentliga sektorn.

– Detta är ju som att dri-
va en förskola fast det är kor 
istället för barn. Det är indi-
vider som ska trivas och även 
fungera i grupp.

Frågan till Bengt är om 
han skulle kunna tänka sig 
att byta jobb med Paula 
och bli kommunalråd för 

en dag?
– Det hade jag inte klarat. 

Jag är i och för sig väldigt 
intresserad av samhällfrågor 
och är numera aktiv i Nä-
ringslivsrådet. Jag nöjer mig 
med det.
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Kommunalrådet Paula Örn på praktik hos Bengt Borgström, Kilanda Säteri.
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