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Under säsongen har vi arbetat mycket med
att utveckla vårt arbetssätt och organisation
för att kunna möta framtiden på ett så bra
sätt som möjligt.

Vi har till stor del centraliserat
analysverksamheten till våra permanenta
labb Skänninge och Laholm där Skänninge
blivit centrum för det administrativa
arbetet.

Två bilar har införskaffats och utgår från Laholm och
Skänninge. Tanken med detta är att vi ska bli mer
tillgängliga och få större möjligheter att vara närvarande
och kunna erbjuda er som kunder en bättre service.

Anders Huldt VD
ansvarar för verksamhetens
strategier, marknadsföring,

främjande, ekonomi,
utveckling, avtal mm och

svarar mot stiftelseägarna och
styrelsen. Han är även VD för

SMAK Certifiering AB och
delar sin tid mellan dessa två

uppdrag. Anders har sitt
kontor i LRF Gröna näringens

hus i Stockholm.

AnnaKarin Hamilton
marknadsansvarig

arbetar med marknadsföring för
främjandet av potatis. I arbetet ingår
bland annat att ta fram inspirerande

folders, recepthäften, och mycket annat
som gör potatisen intressant. Hon ser

även till att vår hemsida är uppdaterad
med allt matnyttigt som gör den

välbesökt av både potatiskonsumenter
och alla ni som arbetar aktivt i

branschen. Hon är vår spindel i nätet.
AnnaKarin utgår från Stjernarp i

Halland.

Mattias
Gustafsson

ekonomi och HR
arbetar med att hålla

ordning på fakturering,
bokföring, löner och allt

annat som rör vår
ekonomi. Han gör även
detta arbete för SMAK

Certifiering ABs räkning.
Mattias har sitt kontor i
anslutning till Labbet i

Skänninge. 

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.
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Så här ser vår organisation ut

https://gansub.com/t/pm/4987106096286/
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Daniel Almérius
är en av våra två besiktningsmän
som är stationerade i Skänninge.
Han är ansvarig för våra kunder i
Östergötland och Närke. Daniel

är sakkunnig i normer och
potatisens skador och sjukdomar

och besiktigar även utsäde för
Jordbruksverkets räkning.

Julia Waara
vår andra besiktningsman som är

stationerad i Skänninge. Hon
ansvarar för våra kunder i

Sörmland, Dalarna, Västergötland
och Småland. Hon hjälper även till

med att samordna alla våra
kunder så att de får den hjälp de

behöver av närmaste
besiktningsman.

Henrik Löwgren
är en av oss som kan mest

om färskpotatis och
industrivara. Han gör

fältbesiktningar och kan
Bjärehalvön innan och utan.
Henrik är ansvarig för våra
kunder i Halland och norra
Skåne och utgår från vårt

Labb i Laholm.

Håkan Olsson
den besiktningsman som håller till längst

söderut och ansvarar för kunderna i Skåne
och Blekinge. Han är även den av oss som
har en egen större potatisodling och har
goda erfarenheter av de utmaningar en

odling medför. Håkan utgår från Abbekås.

Magnus Bolander
en av två besiktningsmän

som är stationerade på
Gotland. Han ansvarar för

vårt analysarbete av
sommar och vinterpotatis

för våra kunder på
Gotland.

Linda Axelsson
Linda är som Magnus

stationerad på Gotland
och ansvarar för våra

industripotatiskunder på
ön. Hon vikarierar även

för Magnus när så behövs.

Ulric Hietela
Ulric är vår besiktningsman som är stationerad längst
norrut. Han ansvarar för våra kunder i Norrbotten och

Lappland. Ulric utgår från Övertorneå.

Lee Krook – Mettala
Lee ansvarar för våra kunder i

Västerbotten
 och utgår från Sundsvall.

Gun Gson Sjöstrand
Gun är en av våra mest erfarna besiktningsmän. Hon är

numera pensionär, men hjälper oss med sin gedigna
kunskap och när vi behöver extra personal. Gun utgår

från Värnamo.

Folke Thoren
Folke är vår ålderman som hjälper oss med

analyser, fältbesiktningar och goda råd när vi
behöver lite extra hjälp. Folke utgår från

Laholm.

Tony Gustavsson ansvarig för besiktnings-
och analysverksamheten
Tony ansvarar för den dagliga verksamheten, personalplanering,
utbildningar, mm. Han är även en av våra två sakkunniga på
potatisens skador och sjukdomar. Tony har sitt kontor i anslutning
till lokalerna i Skänninge.

Besiktningsmän

Hjälp oss bli bättre!
Svara gärna på vår årliga kundenkät för att vi ska få
möjlighet att veta vad du tycker om oss och för att vi ska
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Skänninge:
Leveransadress:                     
Östanågatan 1

 596 34 SKÄNNINGE
  

Kontaktperson: Daniel Almérus,
daniel.almerus@svenskpotatis.se,
mobil 070-520 61 68

Laholm:
Leveransadress:                
Bokbindargatan 2

 312 34 LAHOLM

 
Kontaktperson: Henrik Löwgren,
henrik.lowgren@svenskpotatis.se,
mobil 070-930 07 01

Övriga:
Kontaktuppgifter till övriga
besiktningsmän hittar du på
vår hemsida:

https://svenskpotatis.se/om-
oss/kontakt/

kunna bli bättre. Frågorna finner du via länken nedan:

https://sv.surveymonkey.com/r/RGNHVLQ

TASTE Magazine
I årets första nummer av TASTE Magazine 2021-1 finns det
ett stort reportage om potatis på sid 103 - 113. Trevlig
läsning! Länk till tidningen:
https://indd.adobe.com/view/b8dd4487-d4a5-4e3f-9a89-
f7e5ac6395d6
Om man läser den i sin mobil är det bäst att först ladda ner
den som en pdf.

Som alla andra i samhället har vi tvingats anpassa vår verksamhet utifrån det rådande läget.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar utvecklingen.

Vi uppdaterar information om läget löpande på vår hemsida: www.svenskpotatis.se.

Det går alltid att skicka ditt prov till någon av Svensk
Potatis analyslab:

Vår affärsidé 
Svensk Potatis AB arbetar för att informera om och marknadsföra potatis av hög kvalitet, SMAK-märkt

potatis. Vi har en neutral position i branschen vilket gör oss unika. En stor uppgift är att utföra
kvalitetsanalyser.

mailto:daniel.almerus@svenskpotatis.se
mailto:henrik.lowgren@svenskpotatis.se
https://svenskpotatis.se/om-oss/kontakt/
https://sv.surveymonkey.com/r/RGNHVLQ
https://indd.adobe.com/view/b8dd4487-d4a5-4e3f-9a89-f7e5ac6395d6
http://www.svenskpotatis.se/
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Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

http://svenskpotatis.se/
https://www.facebook.com/SvenskPotatis/
https://www.youtube.com/channel/UC1mOfpxFF67NFmA19T5y88g
https://www.instagram.com/svenskpotatis/?hl=sv
http://admin.getanewsletter.com/subscription/unsubscribe/

