
Skärtorsdag
19.00 Åsbo kyrka Skärtorsdagsmässa, Åsbo kyrkokör

Långfredag
11.00 Timmerö kapell Långfredagsgudstjänst

18.00 Ekeby kyrka Musik på långfredagen 
Diskantkörgrupp,Jan Ståhlberg, solist

Påskdagen
11.00 Malexanders kyrka Påskdagsmässa,

Dopförnyelse. Malexanders kyrkokör. Kyrkkaffe
18.00 Boxholms kyrka Hela kyrkan sjunger,

Ekeby Prisma-kören, brasskvartett,
Nils-Peter Vaggelyr

Annandag påsk
11.00 Blåviks kyrka Gudstjänst,

invigning av belysning och välkomstängel
14.00 Mossebo Emmausmässa

Välkommen att fi ra påskens gudstjänster!

Boxholms församling
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Tåkerngrönts kli-
matgodkända växt-
husodling ger hopp 

om att det finns lösningar 
på vad som i dag framstår 
som ett svårt dilemma. 
Världens befolkning väx-
er och behöver mat. Sam-
tidigt ska odlingarna vara 
hållbara ur miljösynpunkt.

Marit Paulsen har öpp-
nat ögonen för att vi måste 
ha ett globalt perspektiv 
på svensk livsmedelspro-
duktion. Om alla munnar 

ska kunna mättas måste 
 mycket kunna odlas på li-
ten yta. 

Samtidigt vill fler och 
fler konsumenter ha eko-
logiskt odlade grönsaker 
för miljöns och klimatets 
skull – och för smakens. 

Ekologisk är heller inte 
nödvändigtvis detsamma 
som klimatgodkänd. 

Dessutom måste pro-
duktionen bära sig eko-
nomiskt. Odlingar får inte 
vara evigt beroende av EU-
bidrag.

Tåkerngrönt tycks ha löst 
dilemmat med en produk-
tion som både är effektiv 
och klimatvänlig. För-
hoppningsvis är det en 
modell som är användbar 
även för andra grödor än 

gurka. Därmed inte sagt 
att växthusodlingar alltid 
är det bästa, men att tiden 
för smarta lösningar långt 
ifrån är över.

Ekologisk mat till alla är ingen utopi

LEnnart 
CrOMnOw

Ledarskribent 
lennart.cromnow@corren.se

SMart LÖSninG
”En produktion 
som både är  
effektiv och  
klimatvänlig.”

Hans gurkor tar täten i miljöarbetet 
mjölby
Första ekologiska gurkor-
na för säsongen kan skör-
das i Väderstad. Där finns 
också den första – och 
enda klimatgodkända 
odlingen i Europa.

Vintern har varit en pärs 
för många. Så även för Göran 
Ektander på Tåkerngrönt 
och hans nya växthus:

– Det blev en hemsk final 
för det här bygget, säger 
han. Värmeanläggningen 
skulle egentligen igång till 
jul. I stället kom den igång 
första veckan i februari, och 
då låg det redan en halv me-
ter snö på taken.

Det går inte att stå och 
skotta på ett växhustak.

– Vi fick köra på med 25 
grader för att få bort snön. 
Det var så varmt att bygg-
jobbarna klagade, säger 
 Göran Ektander.

Bygget pågår fortfarande, 
men nu har gurkplantor-
na kommit upp någon me-
ter, även om gurkorna i det 
gamla växthuset har kom-
mit betydligt längre.

Uppfyllt redan 1999
Sedan i år har organisatio-

nen Krav regler för hur växt-
husodling ska bli klimat-
godkänd, regler som Göran 
Ektander har uppfyllt sedan 
1999 (se faktaruta).

Det är dessutom den för-
sta ekoodlingen under glas 

med ett recirkulerande och 
slutet system för dräne-
ringen. Inga gödningsäm-
nen kan därmed nå ut till 
vattendragen. Även där lig-
ger Göran Ektander före. 
 Åtgärden förväntas bli regel 
i EU:s kommande direktiv 
för skydd av vatten.

Har även tomater
Senaste utbyggnaden gör 

att hälften av den svenska 
ekogurkan kommer från 
Väderstad. Ändå är det ing-
en jättelik odlingsyta jäm-
fört med de i Danmark och 
Holland som kan vara två 
till fyra gånger så stora, en-
ligt Göran Ektander.

Han har även en min-

dre avdelning med toma-
ter. Själv kommer han att 
fortsätta med gurkor men 
uppmuntrar gärna andra 
att starta ekologisk tomat-
odling och vill dela med sig 
av sina tips.

Gårdsbutik ska byggas
I år blir det åter försälj-

ning genom självbetjäning. 
Nästa år väntar bygget av 
en gårdsbutik och ett elev-
hem för anställda trädgårds-
elever.

Göran Ektander skickar 
gärna en hälsning till eko-
odlarnas alla skeptiker och 
belackare.

– Det mesta går att lösa 
 lika bra eller bättre än i kon-

ventionell odling. Företaget 
lever på marknadens vill-
kor utanför EU:s bidrags-
system. Det kan vara en ny-
het för vissa som endast ser 
Krav-odling som en form av 
bidragsmaximering.

tåkErnGrÖnt

Företaget har två anställ-
da på helår och fem säsongs-
anställda i sex till tio måna-
der.

Växthusen värms upp 
med 100 procent biovärme, 
varav 30 procent från halm 
och 70 procent från avrens, 
spannmålens skal och små-

◆

◆

kärnor, som han köper från 
lantmännens anläggningar 
i skänninge. liknande an-
läggningar i Europa använ-
der fortfarande företrädes-
vis gas, olja och kol som upp-
värmningskälla.

Elen kommer från vind-
kraft.
◆

Gurkor är inte bara nyttiga. De 
kan vara vackra också. 

GUnilla REcH   
reporter
0142-36 96 14
gunilla.rech
@corren.se

Mia KaRlsVäRD
Fotograf
0142-36 96 13
mia.karlsvard
@corren.se

nya växthuset har ett system 
som för tillbaka vattnet med 
sina näringsämnen. Göran 
Ektander ser lösningar på det 
mesta. 


