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RYD. Landsbygdsminis-
ter Sven-Erik Bucht (S) 
är ute på en Sverigere-
sa.

Målsättningen är att 
hinna besöka 50 lands-
bygdskommuner innan 
sommaren.

I tisdags kom han till 
Ale där det blev två 
företagsbesök – Lant-

Gårdsmejeri.

Efter att kommunstyrelsens 
ordförande Paula Örn (S) 
mött upp landsbygdsminis-
tern i Göteborg gick färden 
till Lantfisk i Surte. 

– En väldigt spännande 
anläggning och en sprudlan-
de företagare (Diana Ols-
son Waage). De håller på 
med något som kan bli väl-
digt stort, ett smart koncept 
som bygger på teknik och 
hållbarhet, sade Sven-Erik 
Bucht.

Resan fortsatte norröver 
till utkanten av Ryd där 
Sommarhagens Gårdsmejeri 
har sin verksamhet. Ägaren 
Cecilia Ferdinand hälsade 
välkommen i vårsolen.

– Det är väldigt roligt att 
Eldrimner i Östersund, som 
är ett nationellt centrum för 
mathantverk, fungerat som 
stöd och inspiration, konsta-
terade Bucht.

Landsbygdsministern 
passade också på att köpa ost 
med sig hem. Glada Gudrun 
(getcamembert) och Kaxige 
Kal (lagrad grönmögel) in-
handlades.

– De föll mig verkligen i 
smaken, förklarade Sven-Er-
ik.

I samtalet med lands-
bygdsministern passade 
Cecilia Ferdinand på att 
beskriva de utmaningar som 
småföretagare på landsbyg-
den står inför.

– Vi som är små borde få 
lite fler undantag. Inspek-
tionerna som genomförs är 
desamma som exempelvis 
hos Arla, det är samma krav 
på oss. Det är inte alltid re-
alistiskt och skapar mycket 
onödig oro.

Cecilia Ferdinand skicka-
de också med en annan häls-
ning till regeringen.

– Jag tycker att vi måste 
värna våra mjölkbönder. Allt 
fler försvinner och det är 

ingen bra utveckling. Situa-
tionen är tuff!

Sven-Erik Bucht kommer 
att fortsätta sin Sverigeresa 
under våren och försom-
maren. Han menar att för-
utsättningarna ser olika ut i 
landet, men att vissa frågor 
ändå är desamma oavsett vil-
ken kommun han besöker.

– Bredband är exempel 
på en sådan angelägen fråga 
som alltid dyker upp. Den är 
lika viktig som när vi elek-
tricifierade Sverige en gång 
i tiden.

– Service på landsbygden 
i form av livsmedel genom 
lanthandel är också en åter-
kommande punkt. Dessutom 
är strandskyddet ofta före-
mål för diskussion och det 
faktum att det bedöms olika 
i landet. Det upplevs som 
ett problem att man inte får 
bygga i vackra lägen.

Studiebesöket på Som-
marhagens Gårdsmejeri följ-
des av lunch där Sven-Erik 
Bucht fortsatte dialogen med 
kommunledningen, politiska 
företrädare och representan-
ter från näringslivet.
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På sin resa genom Sverige kom landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till Ale i tisdags och passade då 
på att göra ett studiebesök hos Cecilia Ferdinand på Sommarhagens Gårdsmejeri. I mitten kommunsty-
relsens ordförande Paula Örn.

Cecilia Ferdinand lät visa upp sina getter för Sven-Erik Bucht.

Landsbygdsministern 
besökte Ale
– Sven-Erik Bucht ute på Sverigeresa


