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GENERATIONSSKIFTE. Gårdsägare i Kil och Värmländsnäs
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onsväx(l)a ”Pappa har släppt taget
och spelar mycket golf”
Henrik Wejdmark och
pappa Axel Olov Karlsson i Kil har hunnit långt
i ägarskiftet. Medan Pia
Björsells övertagande av
familjegården på Värmlandsnäs ännu är i ett
tidigt skede. Båda tycker
att de fått bra hjälp genom programmet.
På Sörby gård i Kils kommun
driver familjen Karlsson ett
kvighotell och säljer till en
av Sveriges största mjölkgårdar.
– Jag var först med i företagsutvecklingsprogrammet året innan. Det var bra
för mig och företaget för att
få en affärsplan på papper.
Då lärde jag känna Erika och
hon frågade om vi ville vara
med i ett ägarskiftesprogram. Så vi var lite försökskanin på hennes upplägg,
säger Henrik Wejdmark.

Pappa Axel Olov Karlsson och Henrik Wejdmark har under året gått från tanke till handling.

Nya roller
Sedan dess har det hänt
mycket på gården. Det handlar om rollerna i bo, äga, driva och relatera.
– Under året har vi tagit
reda på hur vi ska generationsväxla. Det har varit de
hårda bitarna med ekonomin och de mjuka med hur
vi ska bo och driva.
– Jag har jobbat i företaget sedan jag var liten och
sedan 2013 har de vetat att
jag vill ta över. Vi har pratat
om hur vi ska göra med köp
och bostäder men skjutit det
på framtiden. Nu har vi fått
hjälp från tanke till handling.
Det innebär rent konkret
att Henrik är på väg att helt
ta över företaget och att han
och hans familj har flyttat
från arbetarbostaden och in
i det stora boningshuset på
gården.
– Mamma och pappa har
pratat på om de skulle bygga

Pia Björsell har en längre väg att gå till drift och ägande.
nytt i närheten eller om vi
skulle byta hus. Mina två bröder har också varit med i samtalen. De ville bo kvar och vi
också så i juli bytte vi hus.
Processen att gå från att
vara den som inte äger för
pappa Axel Olov och att vara
den som äger för Henrik har
gått i vågor.
– Pappa började spela
mycket golf för några år sedan och det är en bra grej,
jag är glad för det. Han är bra
på att släppa ena dagen och
nästa vill han ha koll på allt.
Men det blir bättre.
– För mig skapar ägandet ett driv och en glöd att
gasa på. Det är lätt att gasa

och svårt att bromsa så jag
har pappa som mentor. Att
träffa de andra har gett energi och motivation, vi pushar varandra, säger Henrik
Wejdmark.
Pia Björsells föräldrar Lars
Björsell och Åsa Rölin driver
en av Värmlands största potatisodlingar på Bodaholms
gård på Värmlandsnäs i Säffle kommun.

Olika modeller
De hade en annan utgångspunkt när de var med i programmet.
– Rent praktiskt är vi på
samma ställe som för ett år
sedan. Vi har inte gått ige-
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nom något ägarskifte eller
övertagande av driften än,
säger Pia Björsell.
– Driften är första biten
och ett ägarskifte skulle vara
först om 8–10 år. Men det
har varit värdefullt för oss
att lära oss olika modeller
för att svara på frågor kring
nuläge, önskat läge, hinder,
resurser och aktiviteter.
Hon har en sambo och tre
systrar som också varit med
i processen.
– Min sambo vill driva gården med mig och systrarna
tycker det är jätteroligt. Det
är ett stort steg att driva och
äga så att alla är nöjda och
att det blir rättvist är viktigt. Gårdens huvudbostad
är vårt barndomshem så det
är en viktig mötesplats för
hela familjen.
– Det mest värdefulla med
programmet i nuläget har
varit att prata med de andra
i samma läge. Och att vi har
kontakt framåt, säger Pia
Björsell.

Anna Sims

