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Falköpings Mejeri ekonomisk förening
Org.nr. 767800-0238

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls digifysiskt på Ceasar-
stugan, Östra Tunhem, Falköping och på Lindgården, Fa-
gersta torsdagen den 8 december 2022 kl 10.00. Anmä-
lan kan ske mellan 19 och 30 november 2022.

Dagordning
§  Ärenden som enligt Falköpings Mejeris stadgar ska fö-
rekomma på ordinarie föreningsstämma.
§  Utdelning av diplom till mjölkproducenter som erhållit 
utmärkelser från vår branschorganisation ” LRF Mjölk ”.

Ränteutdelning på medlemsinsatser
Styrelsen föreslår att utbetala 2 % i ränta på innestående 
medlemsinsatser per 30/6 2022.
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”Vill man ha en aktiv vardag med mycket träning och rörelse är det viktigt att man inte missar frukost.

Med mejeriprodukter får du en bra start på dagen, och din kropp återhämtar 
sig på rätt sätt så du kan möta nästa pass med samma intensitet och styrka.”
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Året kortfattat i siffror

Falköpings Mejeri

Ägande
Falköpings Mejeri ek. för. ägs av 209 lantbrukare varav 
192 är aktiva mjölkproducenter. 

I koncernen ingår helägda dotterbolagen, Västgöta La-
gerterminal AB, AB Västgöta Mjölkförädling och Svenska 
Mejerier AB.

Affärsidé
Bondeägda Falköpings Mejeri ska erbjuda kunden meje-
riprodukter förädlade i Sverige av 100 % svensk mjölkrå-
vara.
 
 

Visioner och Mål
- Falköpings Mejeri ska skapa förutsättningar för ägar-

na att bygga en långsiktig mjölkproduktion. Målet är 
att skapa bästa möjliga avräkningspris för mjölkpro-
ducenten.

- Vi bryr oss om hela samhället, naturen och framtida 
generationer. Målet är att kontinuerligt reducera mil-
jöpåverkan.

- Medarbetarnas delaktighet, engagemang och an-
svarstagande är en förutsättning för vår framgång. 
Målsättningen är att medarbetarna ska känna en stor 
yrkesstolthet.

- Våra kunder och konsumenter ska känna trygghet i 
våra produkter som bygger på goda, hälsosamma 
och naturliga råvaror.

Året som gick
Årets invägning av mjölk i koncern uppgick till 273 mkg 
varav från egna mjölkleverantörer och kontraktsleveran-
törer 240 mkg. Räkenskapsåret sista halvår har präglats 
av ökade kostnader.
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Koncernen

  2021/22 2020/21

Omsättning Mkr 1 872 1 714

Årets resultat Mkr 12 16

Investeringar Mkr 11 50

Eget kapital Mkr 245 232

Antal anställda i Falköping St 74 72

Antal anställda i Grådö St 68 62

Antal aktiva medlemmar St 185 185

Antal kontraktsleverantörer  St 7 3



76

VD har ordet
På flera olika sätt har det senaste verksamhetsåret präg-
lats av ett förändrat omvärldsläge. När jag reflekterar 
över året som gått inser jag att vi haft en period av flera 
år av stabilitet och att vi nu befinner oss i en mer orolig, 
oviss omvärld och framtid. 

Under året har verksamheten kraftigt påverkats av de 
kostnadsökningar som drabbat oss och även primärpro-
duktionen. Stort fokus har lagts på att transferera kost-
nadsökningarna till kunder och slutkonsumenter. 

Global marknad
Under året har vi sett kraftigt stigande världsmarknads-
priser på olika mejeriprodukter. Detta har mynnat ut i att 
det vi i branschen kallar ett syntetiskt avräkningspris legat 
stabilt på över 7 kronor per kilo sedan april månad. Detta 
är nivåer vi trodde var omöjliga att nå bara för något år 
sedan. Flera udda eller minst sagt underliga fenomen har 
skett under året som t.ex. att man under vissa tidpunkter 
har fått mer betalt för konventionell råvara än ekologisk 
råvara på vissa marknader.
 
Gapet mellan det syntetiska avräkningspriset och meje-
riernas egna avräkningspriser har aldrig tidigare varit 
större. Jag kan också konstatera att de mejerier som ver-
kar globalt har en snabbare koppling till internationella 
priser både i upp och nedgång.  Vårt avräkningspris har 
hitintills inte nått vare sig topp eller bottennoteringarna. 

Sommar 2016 var det syntetiska avräkningspriset knappt 
2 kronor per kilo medan de svenska avräkningspriserna 
klarade sig betydligt bättre även om de var på låga nivåer.

Svensk marknad
På den inhemska marknaden har avräkningspriserna 
följt med upp men med kraftiga fördröjningar. Glappet 
har varit ännu större till det syntetiska avräkningspriset. 
Här har marknadsledaren som har en större andel av sin 
verksamhet i andra länder haft en snabbare och bättre 
intjäning och fått fördel av detta. Vi och de andra svenska 
mejerierna har haft tufft att hänga med i denna extremt 
snabba och höga höjning av avräkningspriserna. Vi får 
samtidigt inte glömma att vi själva lyckats göra de största 
höjningarna av vårt eget avräkningspris vi någonsin gjort. 
Eftersläpningarna har till stor del berott på att det finns 
en tröghet på den svenska marknaden att förhålla sig till.
 
Jag tycker också att uttrycket ”plötsligt händer det” har 
fått en ny mening, för mig i varje fall. Jag personligen var 
ganska frustrerad under perioden aug-okt 2021 då det 
inte hade kommit igång någon rörelse på marknaden. 
Mot slutet av året kom den så i gång och följde normalt 
förfarande kan man säga. Under våren skedde en attityd-
förändring hos olika inköpare och kunder. 
Sveriges självförsörjningsgrad av mat hade hamnat i ett 
helt annat fokus och frågan prioriterades helt plötsligt. 
Olika initiativ togs och har lett fram till en hel del förbätt-

ringar för vår näring. Kort sammanfattat har det aldrig 
gått så fort och i täta steg att avisera prisökningar. Vi har 
under våren sett att priserna slagit igenom till konsumen-
ten i flera steg.
Det finns en del frågetecken hur inflationen nu kommer 
att påverka konsumtionen av våra produkter och hur det-
ta påverkar volymutvecklingen i framtiden.
 
På grund av ett mer instabilt och oroligt omvärldsläge be-
dömer jag att vi måste fortsatt ha en hög situationsbered-
skap inför framtiden.

Föreningen 
Verksamheten i övrigt har i det stora hela klarat sig bra. 
Omvärldsläget har gjort att vi drabbats av del komplika-
tioner och förseningar i de olika pågående och planerade 
investeringar vi gör. Mer tid och energi får läggas på att 
få leverans av olika förpackningsmaterial och andra in-
satsvaror till anläggningarna. Reservdelsförsörjningen är 
ett annat område som drabbats av längre leveranstider. 
Jag kan konstatera att här är det många kollegor och 
underleverantörer som lagt ner extra energi och tid. Tack 
vare detta har verksamheten fungerat som den ska, det 
har ibland varit med otäckt små marginaler.

 Jag märker också av tydligt att även andra företag och 
organisationer i vår närhet påverkas av det förändrade 
omvärldsläget och att det inte riktigt är någon som vet var 
det tar vägen framåt. Jag bedömer att vi för en tid framåt 
kommer verka i en mer oförutsägbar omvärld och att det 
för vår del handlar om att fortsätta producera, leverera 
och utveckla oss i kategorin mejeri.
 
För Falköpings Mejeri är det oerhört viktigt att våra bön-
der först och främst har kostnadstäckning med en margi-
nal för sin mjölkproduktion. Det är essentiellt för återväx-
ten ibland våra bönder. Även för att behålla eller öka den 
svenska självförsörjningsgraden måste vårt och övriga 
mejeriers avräkningspriser följa med lika snabbt uppåt 
som de internationella priserna i framtiden.
 
Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till både er mjölk-
producenter och alla kollegor för året som gått.
 
 

September 2022
Anders Segerström
VD
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VD har ordet
Inledningen av det nya verksamhetsåret präglades givetvis 
av den rekordvarma och torra sommaren 2018. Kostnader-
na för mjölkproduktionen steg kraftigt på grund av stigan-
de foderpriser. En hög oro bland egna och landets övriga 
mjölkproducenter märktes tydligt. Torkan och dåliga skördar 
var ett hett ämne i media.

Hur har det gått för våra medlemmar och oss som ekono-
misk förening? 
Det är givetvis en fråga varje enskilt mjölkföretag skall be-
svara. Det jag kan konstatera är att som kollektiv har det 
varit ett tufft år men det har fungerat tack vare ett relativt högt 
och jämt avräkningspris.

Utan den historiska höjningen av avräkningspriset på +30 
öre den 1 oktober 2018 hade förmodligen bilden sett an-
norlunda ut. Jag kan också konstatera att stigande priser 
på både pulver och ost bidragit till ett bättre avräkningspris 
under året. Förståelsen från dagligvaruhandeln är en annan 
positivt bidragande orsak till avräkningspriset.

När jag sitter och tittar bakåt några år på avräkningspriset 
slår det mig. Trots ett extremt år på många sätt har vi lyckats 
ha en oerhörd jämn kurva för vårt avräkningspris under året. 

Detta är ju givetvis svårt att uppnå då fluktuationerna på 
världsmarknaden har stor påverkan på priset.

 På marknadssidan har vi sett en del förändringar. Vi har lan-
serat ett antal nya produkter vilket vi är enormt stolta över. 
Bland annat har vi lanserat en världsnyhet i form av färsk 
ekologisk laktosfri grädde.

Vi har slutit ett längre avtal med Kavli om att tillverka deras 
varumärken Bollnäsfil, Tigers och Bärry på anläggningen i 
Grådö. 

Under året har vi också fått uppleva ett kraftigt försälj-
ningstapp för den ekologiska mjölken. Trenden är tydlig 
både för oss och för den totala försäljningen i landet. Min 
bedömning är att vissa ekologiska konsumenter valt andra 
alternativ som tex. växtbaserat och lokalproducerade alter-
nativ.

En positiv trendutveckling är att andelen konsumenter ökar 
som vill ha svenskt ursprung på sina livsmedel. Detta visar 
att vår strategi med 100% svensk råvara förädlad i Sverige 
ligger helt rätt i tiden.

Foto: Ann-Sofie Lind 
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Ordförande kommentarer
Ett år med att ett förfärligt och orättvist krig i Europa. 
Ryssland med tidigare annektering av Krim fullföljer med 
en invasion av Ukraina. Ukraina som beskrivs vara Eu-
ropas kornbod har hindrats från export och bidragit till 
stor del att matpriserna har stigit genom ökade kostna-
der hos bland annat primärproducenterna av animaliska 
produkter. Som med största sannolikhet drar med sig en 
skuld i utvecklingen vad gäller våra gårdar och bransch 
framtidsplaner som t.ex expansion eller klimatsatsningar. 
På detta beskrivs att klimatförändringarna bidrar med sto-
ra skördeförluster runt om i världen som gör att produk-
tionen av mjölk inte kommer upp i tidigare nivåer. Vilket 
borde leda oss till att exportmarknaden av mjölkpulver på 
svensk mjölkråvara kommer bidra till ett stabilare högre 
pris på mjölk än tidigare år.
 
Trots detta innehöll inte valdebatterna inför riksdagsvalet 
i september något om vår självförsörjning av livsmedel 
eller krisberedskap. Att som mjölkproducent starta upp 
en ny produktion innebär långa ledtider och höga in-
vesteringskostnader, så vikten av förutsättningarna och 
framtida spelregler för produktionen är direkt avgörande 
för branschens framtid. Tillgång till diesel, el, vatten och 
arbetskraft är en nödvändighet varje timme då våra djur 
kräver omvårdnad dygnet runt.
 
Ägarna till Falköpings Mejeri driver på utvecklingen och 
kompetens av mjölk i Sverige genom Stiftelsen Lantbruks-
forskning som bedriver forskningsfinansiering inom den 

gröna näringen. Via Svensk Mjölk driver vi ett engage-
mang i Tillväxtbolaget som har till uppgift att underlätta 
projektsatsningar på gårdsnivå med ytterligare finansie-
ring samt fokus på produktion och konsumtion av mjölk 
i Sverige.
 
Under 2022 har vi ansökt och fått beviljat medel från kli-
matklivet för att investera i en pelletspanna även på an-
läggningen i Grådö. Detta för att fortsätta nå våra håll-
barhetsmål. Arbetet är redan i gång och vi hoppas att 
tidsplanen kan hållas så vi kan byta ut det fossila bränslet 
till ett förnyelsebart bränsle som pellets.
 
Räkenskapsåret avslutades med starkt höjda världsmark-
nadspriser på mjölk. Något som var nödvändigt för att 
klara av de ökade kostnaderna. Vi har större delen av vår 
försäljning i Sverige, och den extra lönsamheten ligger 
idag på exportmarknaden. Vilket innebär att det är ut-
manande att vara ledande i ett avräkningspris i landet till 
oss producenter. Vi kommer fortsatt att behöva investera 
för att skapa en hållbar lönsamhet. Men vi har ett företag 
med bra förutsättningar för att ta oss an framtiden och 
formas med den.
 

Luttra i september 2022
Claes Arnesson
ordförande

Dagligvarumarknaden (Färskvaror/ost)
Försäljningen till dagligvaruhandeln har avmattats avse-
ende volymer, då pandemins effekter/lättnader innebär 
att konsumenterna i allt större utsträckning återgått till det 
man kan kalla normal konsumtion.

När pandemin var ”över”, så kom ett krig i vårt närområ-
de efter Rysslands invasion av Ukraina, med de följdeffek-
ter som det för med sig. Det är framför allt på kostnadssi-
dan som det har märkts med betydligt dyrare insatsvaror, 
råvara, energi, drivmedel osv. 

I sin tur har det inneburit att vi förhandlat om prisregle-
ringar med våra kunder på dagligvarusidan under hela 
året. Vi har haft en god dialog med dem och de har också 
visat stor förståelse för de justeringar som måste göras. 
Allt med målsättning att utveckla det svenska jordbruket 
och vår mjölkråvara.

Vi kan se tydliga förändringar av konsumentpriser i bu-
tikerna, vi följer givetvis utvecklingen noggrant och för-

hoppningen är att slutkonsumenten också kommer att ha 
en acceptans till de nya prisnivåerna. Kostnadsmedveten-
heten har ökat, men också kunskapen om en stark natio-
nell råvaruförsörjning. 

Man kan tydligt se en större försäljning av de produkter 
som säljs på kampanj, där volymerna har stigit kraftigt 
gentemot tidigare, samtidigt som det påverkar den ordi-
narie försäljningen av framför allt ost, som har ett högt 
varuvärde.

Kedjornas egna varumärken har en stark utveckling, men 
vi fortsätter att göra så mycket som möjligt för att försvara 
våra varumärkens plats i butikshyllorna genom att mark-
nadsföra och tala för varumärkenas betydelse för kunden 
på den lokala marknaden. 
Även i år har vi fått förmånen att sluta nya avtal gällan-
de utökat sortiment med samtliga kunder på marknaden. 
Det gäller även vår grillost, som nu tillverkas åt ett antal 
av de etablerade aktörerna.
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Anläggningen i Falköping
På anläggningen i Falköping har inga större investeringar 
gjorts under året. En del mindre investeringar och under-
håll har blivit försenade på grund av att världsläget har 
gjort att det har varit svårt att få fram material.

Ost
Prisutveckling på våra ostar har under året varit positiv. I 
våra ysterier har det under året tillverkats 3 000 ton ost 
vilket är något lägre än föregående år. Vårt ostsortiment 
består av Biskop®, Präst®, Svecia och grillost. Kvalitéten 
på vår ost har under året varit hög.

Färskvaror
Färskvaruförsäljningen har i koncernen påverkats av 
”postpandemi” då samhället i stort sett gått tillbaka till 
samma vanor och rutiner som innan pandemin. Försälj-
ningen i koncernen har minskat men vi ligger fortfarande 
på högre nivåer än innan pandemin. På anläggningen 
i Falköping har färskvaruförsäljningen ökat i jämförelse 
med föregående år. Detta beror på att vi har omförde-
lat viss produktion mellan våra anläggningar, vilket gett 
minskade mellantransporter vilket är ett led i vårt hållbar-
hetsarbete samt ger oss ekonomiska mervärden.
 

Efterfrågan på ESL-mjölk (med förlängd bäst-före-datum) 
fortsätter att öka. 
Tillverkningen och försäljning av ESL-mjölk har ökat med 
50 % på anläggningen i Falköping jämfört med föregå-
ende år. 

Industri
Industrins efterfrågan på svenska råvaror är fortsatt stor. 
Priserna till industrin har följt världsmarknadspriser och 
har på en historisk nivå varit höga.

Mjölkpulver
Produktion och försäljning av mjölkpulver sker via vårt 
helägda dotterbolag AB Västgöta Mjölkförädling, produk-
tionen sker i Falköping. Under räkenskapsåret tillverkades 
5 119 ton pulver, vilket är en minskning med 109 ton i 
jämförelse med föregående år. Då världsmarknadspriser-
na under året har legat på en hög nivå har priserna på 
pulver stigit med drygt 35 procent jämfört med föregå-
ende år. 
 
Under året har en ny säckningsutrustning för mjölkpulver 
installerats och ersatt den gamla som var från 2000.
 

Marknadsföring
 Vi fortsätter att kommunicera våra varumärken och pro-
dukter via sociala kanaler. Håll utkik även fortsatt på Fa-
cebook och Instagram.

Antalet kampanjer i våra kunders reklamblad/flygblad 
har ökat under året, främst avseende våra goda ostar.
Sponsring sker till föreningar och evenemang sker inom 
våra lokala områden.

Via Sverigemärkningens sociala kanaler, liksom via Krav® 
och Organic Sweden samt Ekologiska lantbrukarna som 
gör stora satsningar både medialt samt i butik i form av 

demonstrationer har vi också haft förmånen att kunna 
delta i gemensamma kampanjer och event.

Vid vårt deltagande i Ostfestivalen i Stockholm, så lycka-
des vår Biskop® Premium att vinna en hedersam brons-
placering. Detta i den största gruppen av ost, nämligen 
grynpipig pressad ost.

Uppgraderingar avseende förpackning har gjorts med 
fint utfall. Bland annat handlar det om uppgraderingar av 
Falköpings smör och Grådös smör.
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Anläggningen i Grådö
 Vid anläggningen i Grådö hålls volymerna på stabil nivå, 
ca 100 miljoner liter/år medan antalet artiklar växer. Just 
nu tillverkas 126 artiklar av mjölk, fil, yoghurt, creme 
fraiche och andra syrade gräddprodukter, matfett samt 
laktosfri mjölk. Laktosfri mjölk ökar i volym och även mat-
fett har en tillväxt. Särskilt nöjda är vi med den nya deko-
ren till vårt smör som lanserades sensommaren 2022 och 
hoppas på ännu mera försäljning av ett smör som många 
anser vara det bästa i Sverige.
 
Vi märker på våra sociala medier att vi får fler och fler 
som följer oss och uppskattar våra produkter.
 
Vi har nu leveranser till de fyra stora grossisterna inom 
dagligvaruhandeln. Från och med i våras tillverkar vi pro-
dukter åt Roslagsmjölk och därmed fick vi även in fyra nya 
gårdar till som levererar mjölk till mejeriet.
 

En ny diskcentral är under uppbyggnad och kommer att 
börja tas i drift under hösten 2022. Med den nya disk-
centralen på plats kommer vi att kunna fortsätta ha en 
säker kvalitet. Utöver det räknar vi med lägre kostnader 
för kemikalier, energi och underhåll när diskcentralen är i 
full drift i början på 2023.
 
Mejeriets nuvarande panncentral drivs med olja och el. 
Det är ur alla aspekter dåligt och med Klimatklivets hjälp 
kommer vi att ha den nya panncentralen klar till våren 
2023. Det är något senare än tänkt eftersom långa leve-
ranstider på stål försenar pannrumsbygget ca 2 månader.
 
 

Kvalitet
Falköping och Grådö är BRC-certifierade, och varje år 
granskas vår efterlevnad av de rutiner som är en förut-
sättning för att producera livsmedelssäkra produkter. Vårt 
kvalitetssystem granskas ytterligare av våra utbildade in-
terna revisorer, något som sker regelbundet över året. 

För ekologisk produktion har vi regelbundna KRAV-revi-
sioner för att säkerställa vår efterlevnad av aktuella regler. 
 
Livsmedelsverket kommer årligen och kontrollerar att vi 
följer lagar och förordningar som gäller t ex hygien, tem-
peratur samt provtagning av produkt och vatten. 
 
Förutom myndighetsrevisioner kommer även våra kunder 
och kontrollerar verksamheten.
 
Vi har egna laboratorier där vi analyserar till exempel in-
kommande mjölkråvara och produkt, på detta sätt kan vi 
snabbt vidta åtgärder om något avviker. Vissa analyser 
görs på externt laboratorium, såsom listeria och salmo-

nella. Det interna och externa provtagningsprogrammet 
ses över kontinuerligt för att fastställa relevanta analyser 
och dess frekvens.
 
Vi har uppsatta kvalitetsmål för samtliga produktgrupper, 
något som följs upp kontinuerligt, och dessa revideras år-
ligen.

Miljö
Vi har ett ständigt pågående arbete för att minska vår 
belastning på miljön. Vi har uppsatta miljömål som rör 
till exempel vatten, energi, kemikalier, utsläpp och avfall. 
Varje år följer vi upp analyser och värden mot fastställda 
nyckeltal. Vi har årliga miljöinspektioner där vi går ige-
nom till exempel kemikaliehantering och sortering av av-
fall. Vart tredje år har vi så kallad periodisk besiktning då 
en extern miljörevisor granskar hur vi efterlever villkoren i 
tillståndet. Våra mål och mätresultat sammanställs årligen 
i en Miljörapport. 
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Förvaltningsberättelse  
Styrelsen och verkställande direktören för Falköpings Me-
jeri ekonomisk förening, avger härmed årsredovisning 
och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2021 
till 30 juni 2022 

Allmänt om verksamheten
Falköpings Mejeri är en ekonomisk förening som ägs av 
mjölkproducenter i Västra Götaland och i Dalarna. För-
eningen bedriver mejeriverksamhet. Den största delen av 
koncernens verksamhet finns i moderföretaget.
Produktionen sker i Falköping och Grådö. 
Koncernen omfattar moderföreningen Falköpings Mejeri 
ekonomisk förening samt helägda dotterbolagen Väst-
göta Lagerterminal AB, AB Västgöta Mjölkförädling och 
Svenska Mejerier AB. 
Föreningens säte är i Falköpings Kommun.

Miljöpåverkan
Företaget bedriver tillståndspliktig verksamhet och är cer-
tifierade enligt BRC Global Standard – Food med högsta 
betyg. Mer information hittar du under rubriken ”Miljö och 
Kvalitet” på sidan 13.

Försäljning
Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 847 mkr, vilket 
är en ökning med 184 mkr eller 11 %. Ökningen avser 
högre försäljningspris på mejeriprodukter.

Resultat
Koncernens resultat före skatt uppgår till 16 mkr vilket 
motsvarar ca 0,8 % av koncerns omsättning. Årets resultat 
har belastats med avskrivningar på 34 mkr.

Likvida medel 
Tillgänglig likviditet uppgår på balansdagen till 117 mkr 
(föregående år 97 mkr).

Ägandeförhållande
Falköpings Mejeri är en ekonomisk förening och ägs av 
209 medlemmar.
Ägarnas insatskapital uppgick vid årets slut till 11 mkr. 
Ränta på medlemmarnas insatser föreslås att utbetalas 
med 2 %, detta motsvarar 229 tkr. 
Mjölkinvägningen uppgick till 273 mkg i koncernen, va-
rav från medlemmar och kontraktsleverantörer 240 mkg.
Mjölkinvägningen i koncernen har minskat med 3 mkg 
jämfört med föregående år

Hållbarhetsredovisning
Angående hållbarhetsredovisningen hänvisas till vår 
hemsida www.falkopingsmejeri.se.

Väsentliga händelser under räkenskaps-
året
Inga väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret.

Personaluppgifter
Medeltalet anställda i koncernen har varit 142, varav 124 
är män och 18 är kvinnor. 
Medeltalet anställda har beräknats efter normal arbetstid 
på 1 750 timmar. 
Styrelsens arvode fastställs på föreningsstämman. I sty-
relsens ersättningar ingår även ersättning för styrelsens 
ordförande och vissa av styrelsens ledamöter för arbete 
utfört inom deras specialkompetenser.
Några särskilda avtal om avgångsvederlag eller liknande 
förmåner till styrelseledamöter, VD eller personer i ledan-
de ställning finns inte i föreningen.
Beträffande koncernens och moderföreningens resultat 
och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och ba-
lansräkning samt kassaflödesanalys med tillhörande no-
ter.
 

 
                            

Femårsöversikt – Koncernen

 2021 2020 2019 2018 2017

 2022 2021 2020 2019 2018

 Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr

Omsättning  1 872 1 714 1 551  1 456 1 390

Investeringar 11 50 46 69 31

Avskrivningar 34 35 34 31 29

Årets resultat 12 16 16 19 19

Kassalikviditet %(exkl outnyttjad checkkredit) 68 62 64 71 77

Soliditet % 40 42 42 41 39

Anställda Falköping st  74 72 70 69 71

Anställda Grådö st 68 62 59 53 51

Invägd mjölk mkg i koncernen 273 277 255 254 244

Invägd mjölk medlemmar i Falköping mkg 160 159 148 143 141

Invägd mjölk medlemmar o kontraktsleverantörer Grådö mkg 80 79 76 75 75

Aktiva medlemmar st 185 185 187 134 139

Kontraktsleverantörer Grådö st 7 3 3 63 58
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Rapport över förändring i eget kapital

Förslag till vinstdisposition

  2022 06 30 2021 06 30

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

  balanserat resultat  134 421 662 129 035 500

  årets resultat  1 317 286 5 589 879

Totalt  135 738 948 134 625 379

disponeras för

  ränta på insatskapital  228 721 203 716

  överföring till balanserat resultat  135 510 227 134 421 663

Totalt  135 738 948 134 625 379

Resultaträkning

Koncernen Moderföreningen Not

  2021 07 01 2020 07 01 2021 07 01 2020 07 01

  2022 06 30 2021 06 30 2022 06 30 2021 06 30

  tkr tkr tkr tkr

Rörelseintäkter, lagerförändring m m     

  Nettoomsättning 1 1 847 275 1 663 139 1 780 967 1 614 344

  Förändring av lager, färdiga varor  12 149 38 644 18 097 36 723

  Övriga rörelseintäkter  12 568 12 535 22 609 22 775

Rörelseintäkter, lagerförändring m m  1 871 992 1 714 318 1 821 673 1 673 842

Rörelsekostnader

  Råvaror och förnödenheter  -1 433 813 -1 279 482 -1 397 558 -1 247 340

  Övriga externa kostnader 2, 3 -293 858 -286 630 -286 513 -281 890

  Personalkostnader 4 -91 997 -91 217 -91 997 -91 217

  Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar  7 -34 108 -34 612 -32 122 -33 027

  Övriga rörelsekostnader   -717 -656 -717 -656

Rörelseresultat  17 499 21 721 12 766 19 712

Finansiella poster

  Ränteintäkter och liknande intäkter  18 97 18 97

  Räntekostnader och liknande kostnader  -1 934 -1 233 -1 766 -1 066

Resultat efter finansiella poster och före bokslutsdispositioner och skatt  15 583 20 585 11 018 18 743

    

  Bokslutsdispositioner 5 - - -9 249 -11 596

Resultat före skatt  15 583 20 585 1 769 7 147

    

Skatter

  Skatt som belastat årets resultat 6 -3 300 -4 328 -452 -1 557

Årets resultat  12 283 16 257 1 317 5 590

Koncernen Insats
kapital

Övrigt
 tillskjutet 
kapital

Fritt eget
kapital

Årets 
resultat

  Belopp vid årets ingång 10 186 15 101 190 164 16 257

  Förändring av insatser 1 250  

Disposition av föregående års resultat

  Överföring till fria reserver 16 257 -16 257

  Ränta på insatskapital -203

  Årets resultat 12 283

Belopp vid årets utgång 11 436 15 101 206 218 12 283

¨ Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Moderföreningen Insats
kapital

Reserv
fond

Balanserat
resultat

Årets 
resultat

  Belopp vid årets ingång 10 186 15 101 129 035 5 590

  Förändring av insatser 1 250  

Disposition av föregående års resultat

  Överföring till balanserat resultat 5 590 -5 590

  Ränta på insatskapital -203

  Årets resultat 1 317 

Belopp vid årets utgång 11 436 15 101 134 422 1 317
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Balansräkning

Koncernen Moderföreningen

Tillgångar

Balansräkning

Koncernen Moderföreningen

Eget kapital och skulder
 Not 

  2022 06 30 2021 06 30 2022 06 30 2021 06 30

  tkr tkr tkr tkr

Eget kapital     

Bundet eget kapital    

  Inbetalda insatser  11 436 10 186 11 436 10 186

  Reservfond  - - 15 101 15 101

 Övrigt tillskjutet kapital  15 101 15 101 - -

Fritt eget kapital     

  Fritt eget kapital  206 218 190 164 - -

  Balanserat resultat  - - 134 422 129 035

  Årets resultat  12 283 16 257 1 317 5 590

Summa eget kapital  245 038 231 708 162 276 159 912
     

Obeskattade reserver 14 - - 84 799 73 050
     

Avsättningar     

  Avsättning för negativ goodwill  0 0 0 0

  Avsättning för skatter  19 034 16 360 0 0

Summa avsättningar  19 034 16 360 0 0
    

Långfristiga skulder     

  Övriga skulder till kreditinstitut 15 52 200 48 225 43 950 39 375

  Skuld till koncernföretag  - - 4 254 5 254

Summa långfristiga skulder  52 200 48 225 48 204 44 629
     

Kortfristiga skulder     

  Checkräkningskredit 16 3 757 3 665 0 0

  Kortfristig del av långfristig skuld  17 400 16 986 16 800 16 386

  Mjölkproducenter   109 749 91 285 109 749 91 285

  Leverantörsskulder  104 199 109 022 95 593 103 133

  Skatteskulder  0 0 0 0

  Skuld till koncernföretag  - - 1 018 623

  Övriga skulder  1 768 3 225 1 733 3 160

  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 58 444 36 683 56 773 35 012

Summa kortfristiga skulder  295 317 260 866 281 666 249 599

    

Summa skulder  347 517 309 091 329 870 294 228

Summa eget kapital och skulder  611 589 557 159 576 945 527 190

 Not

  2022 06 30 2021 06 30 2022 06 30 2021 06 30

  tkr tkr tkr tkr

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar   

  Byggnader och mark 8 53 861 56 739 42 382 44 825

  Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 132 299 152 780 123 117 146 126

  Pågående nyinvestering  9,11 25 413 1 140 23 856 0

Finansiella anläggningstillgångar       

  Andelar i koncernföretag 12 - - 10 308 10 308

  Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 2 407 2 407 2 407 2 407

Summa anläggningstillgångar  213 980 213 066 202 070 203 666

Omsättningstillgångar     

Varulager m m     

  Råvaror och förnödenheter  36 180 31 429 35 667 31 046

  Färdiga varor och handelsvaror  161 246 150 305 156 659 140 262

Kortfristiga fordringar     

  Kundfordringar  147 797 116 198 120 309 104 236

  Skattefordran  6 161 5 460 5 047 3 942

  Fordring hos koncernföretag  - - 18 761 7 786

  Övriga fordringar  5 925 3 346 3 393 2 045

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  6 171 4 044 5 845 3 978

Kassa och bank  34 129 33 311 29 194 30 229

Summa omsättningstillgångar  397 609 344 093 374 875 323 524

     

Summa tillgångar  611 589 557 159 576 945 527 190
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Kassaflödesanalys

Koncernen ModerföreningenKassaflödesanalys 
enligt indirekt metod

Tilläggsupplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen och BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till ba-
lansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörel-
sefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresul-
tatet. Föreningens- och koncernens redovisningsvaluta är 
svenska kronor (SEK)
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-
ningsvärde där inget annat anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år.

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning 
som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för 
mervärdesskatt, rabatter och liknande avdrag. Intäkter re-
dovisas när sålda varor har levererats och äganderätten 
har överförts till kunden samt intäkterna kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt.

Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt och redovisas i resultaträkningen. Aktuell 
skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden 
och enligt de skattesatser som gäller per balansdagen. 
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mel-
lan det redovisade värdet på tillgångar och skulder och 
det skattemässiga värdet. Obeskattade reserver redovisas 
i juridisk person inklusive uppskjuten skatteskuld.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföreningen Falkö-
pings Mejeri Ekonomisk Förening och dess dotterföretag. 
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncern-
redovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till 
och med den tidpunkt då moderföreningen inte längre 
har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. Be-
stämmande inflytande föreligger i normalfallet då moder-
företaget direkt eller indirekt innehar aktier som represen-
terar mer än 50 % av rösterna. 

 

  2021 07 01 2020 07 01 2021 07 01 2020 07 01

  2022 06 30 2021 06 30 2022 06 30 2021 06 30

  tkr tkr tkr tkr

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster  15 583 20 585 11 018 18 743

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm     

  Avskrivningar  34 108 34 612 32 122 33 027

  Vinst/förlust vid fsg av materiella anläggningstillgångar  27 0 26 0

  Ränta insatskapital  -203 -177 -203 -177

  49 515 55 020 42 963 51 593

    

Betald skatt  -1 328 -2 805 -1 557 -2 307

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 48 187 52 215 41 406 49 286

    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

  Minskning/ökning av varulager  -15 692 -42 663 -21 018 -40 712

  Minskning/ökning av kortfr. fordringar  -36 305 1 638 -28 763 4 000

  Minskning/ökning av kortfr. skulder  33 945 6 493 31 653 5 385

Kassaflöde från den löpande verksamheten  30 135 17 683 23 278 17 959

    

Investeringsverksamheten    

  Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar  -35 048 -41 426 -30 552 -39 124

  Nettoinvestering vid fusion  0 0 0 0

  Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -35 048 -41 426 -30 552 -39 124
    

Finansieringsverksamheten    

  Upptagna lån  4 481 27 337 4 989 26 272

  Amortering av skuld  0 0 0 0

  Koncernbidrag  0 0 0 0

  Förändring insatskapital  1 250 1 357 1 250 1 357

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  5 731 28 694 6 239 27 629

    

Årets kassaflöde (se nedan)  818 4 951 -1 035 6 464

Likvida medel vid årets början  33 311 28 360 30 229 23 765

Likvida medel vid årets slut  34 129 33 311 29 194 30 229

Kassaflödesanalys

Koncernen ModerföreningenKassaflödesanalys 
enligt indirekt metod

 

  2021 07 01 2020 07 01 2021 07 01 2020 07 01

  2022 06 30 2021 06 30 2022 06 30 2021 06 30

  tkr tkr tkr tkr

Kassaflöde från den löpande verksamheten  30 135 17 683 23 278 17 959

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -35 048 -41 426 -30 552 -39 124

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  5 731 28 694 6 239 27 629

Årets kassaflöde   818 4 951 -1 035 6 464

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster  15 583 20 585 11 018 18 743

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm     

  Avskrivningar  34 108 34 612 32 122 33 027

  Vinst/förlust vid fsg av materiella anläggningstillgångar  27 0 26 0

  Ränta insatskapital  -203 -177 -203 -177

  49 515 55 020 42 963 51 593

    

Betald skatt  -1 328 -2 805 -1 557 -2 307

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 48 187 52 215 41 406 49 286

    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

  Minskning/ökning av varulager  -15 692 -42 663 -21 018 -40 712

  Minskning/ökning av kortfr. fordringar  -36 305 1 638 -28 763 4 000

  Minskning/ökning av kortfr. skulder  33 945 6 493 31 653 5 385

Kassaflöde från den löpande verksamheten  30 135 17 683 23 278 17 959

    

Investeringsverksamheten    

  Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar  -35 048 -41 426 -30 552 -39 124

  Nettoinvestering vid fusion  0 0 0 0

  Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -35 048 -41 426 -30 552 -39 124

    

Finansieringsverksamheten    

  Upptagna lån  4 481 27 337 4 989 26 272

  Amortering av skuld  0 0 0 0

  Koncernbidrag  0 0 0 0

  Förändring insatskapital  1 250 1 357 1 250 1 357

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  5 731 28 694 6 239 27 629

    

Årets kassaflöde (se nedan)  818 4 951 -1 035 6 464

Likvida medel vid årets början  33 311 28 360 30 229 23 765

Likvida medel vid årets slut  34 129 33 311 29 194 30 229

Kassaflöde från den löpande verksamheten  30 135 17 683 23 278 17 959

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -35 048 -41 426 -30 552 -39 124

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  5 731 28 694 6 239 27 629

Årets kassaflöde   818 4 951 -1 035 6 464
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciperna för dotterföretagen överensstäm-
mer med redovisningsprinciperna för koncernen. Alla 
koncerninterna transaktioner och mellanhavanden har 
eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen.
Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen över-
stiger verkligt värde vid förvärvstidpunkten på förvärvade 
nettotillgångar redovisas skillnaden som goodwill i kon-
cernbalansräkningen. Om skillnaden är negativ redovisas 
avsättning för negativ goodwill. 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bok-
slutsdisposition i resultaträkningen.  

Leasingavtal
Föreningen redovisar samtliga leasingavtal, såväl finan-
siella som operationella. Operationella leasingavtal redo-
visas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventu-
ella nedskrivningar. Anskaffningsvärdet består av inköps-
priset och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet 
för att bringa den på plats och i användningsbart skick. 
Alla kostnader för reparationer och underhåll redovisas i 
resultaträkningen i den period de uppkommer. Då skill-
naden i förbrukning av en materiell anläggningstillgångs 
betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas 
tillgången upp på dessa komponenter.
Avskrivningar på immateriella- och materiella anlägg-
ningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens avskriv-
ningsbara anskaffningsvärde skrivs av linjärt över dess 

bedömda nyttjandeperiod. När en tillgång har delats upp 
på dess olika komponenter skrivs varje komponent av se-
parat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när 
tillgången kan tas i bruk.   

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 
Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först-
in-först-ut-metoden (FIFU). I anskaffningsvärdet ingår 
utgifter för inköp, tillverkning, skälig del av indirekta till-
verkningsomkostnader samt andra utgifter för att bringa 
varorna till deras aktuella plats och skick. 
Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärde reducerat 
med beräknade kostnader som är hänförliga till försälj-
ningstransaktionen. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassam-
edel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är 
noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid 
än tre månader från anskaffningstidpunkten. 
Förändringar i spärrade medel redovisas i investerings-
verksamheten.

Noter

Koncernen Moderföreningen 

  2021 07 01 2020 07 01 2021 07 01 2020 07 01

  2022 06 30 2021 06 30 2022 06 30 2021 06 30

  tkr tkr tkr tkr

Not 1  Nettoomsättning per geografisk marknad

  Sverige  1 712 980 1 577 041 1 779 835 1 613 468

  Övriga marknader  134 295 86 098 1 132 876

  1 847 275 1 663 139 1 780 967 1 614 344

   

 
Årets leasingskostnader avseende leasingavtal, uppgår till 8 756 tkr (föregående år 10 728 tkr).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Not 2  Leasingavtal      

  Inom ett år  6 248 7 748 6 248 7 748

  Senare är ett år men inom fem år  15 045 18 992 15 045 18 992

  Senare än fem år  0 2 301 0 2 301

  21 293 29 041 21 293 29 041

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens  och verkställande direktö-
rens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på föreningens revisorer att utföra samt rådgivning eller annat bi-
träde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 3  Arvode till revisorer  

  Revisionsuppdrag  306 317 248 257

  Revisionverksamhet utöver revisionsuppdrag  0 0 0 0

  306 317 248 257



2524

Noter

Koncernen Moderföreningen

Noter

Koncernen Moderföreningen 

  2021 07 01 2020 07 01 2021 07 01 2020 07 01

  2022 06 30 2021 06 30 2022 06 30 2021 06 30

  tkr tkr tkr tkr

 

  2021 07 01 2020 07 01 2021 07 01 2020 07 01

  2022 06 30 2021 06 30 2022 06 30 2021 06 30

  tkr tkr tkr tkr

Not 7  Anläggningstillgångar     

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. 

Följande avskrivningsprocent har tillämpats i moderföreningen:

Materiella anläggningstillgångar     

  Byggnader 2-5 % 

  Markanläggningar 5 %    

  Inventarier  5-33 %    

Not 8  Byggnader och mark

Anskaffningsvärden 

  Ingående anskaffningsvärden  108 609 107 239 87 088 85 718

  Årets inköp  239 1 445 239 1 445

  Försäljning/utrangering  -110 -75 -110 -75

Utgående anskaffningsvärden för kvarvarande byggnader och mark  108 738 108 609 87 217 87 088

Avskrivningar enligt plan

  Ingående avskrivningar  -51 870 -48 749 -42 263 -39 578

  Försäljning/utrangering  83 0 83 0

  Årets avskrivningar på kvarvarande fastigheter  -3 090 -3 121 -2 655 -2 685

Utgående avskrivningar enligt plan på fastigheter  -54 877 -51 870 -44 835 -42 263

  Utgående bokfört värde enligt plan på kvarvarande byggnader o mark  53 861 56 739 42 382 44 825

Utgående planenligt värde på kvarvarande fastigheter fördelas enligt följande

  Byggnader  41 634 44 468 32 404 34 842

  Markanläggningar  4 447 4 529 4 207 4 249

  Mark   7 780 7 742 5 771 5 734

Utgående restvärde på kvarvarande fastigheter  53 861 56 739 42 382 44 825

Not 4  Personal

  Medelantalet anställda  

  Kvinnor  18 15 18 15

  Män  124 119 124 119

Totalt  142 134 142 134

Löner, ersättningar och sociala kostnader

  Löner och andra ersättningar till styrelse och VD  3 324 3 073 3 324 3 073

  Löner och andra ersättningar till övriga anställda  60 424 58 621 60 424 58 621

  Pensionskostnader till styrelse och VD  610 551 610 551

  Pensionskostnader till övriga anställda  5 374 5 123 5 374 5 123

  Övriga sociala kostnader  18 855 20 766 18 855 20 766

  Övriga personalkostnader  3 410 3 084 3 410 3 084

Totalt löner, ersättningar och sociala kostnader  91 997 91 218 91 997 91 218

  2022 06 30 2021 06 30 2022 06 30 2021 06 30

Könsfördelning inom styrelsen    

  Styrelseledamöter och verkställande direktör   

  Kvinnor  2 1 2 1

  Män  8 9 8 9

  10 10 10 10

Not 5  Bokslutsdispositioner   

  Förändring periodiseringsfond    -700 -2 300

  Avskrivningar utöver plan    -11 049 -10 096

  Koncernbidrag     2 500 800

Totalt    -9 249 -11 596

Not 6  Skatt på årets resultat  

  Aktuell skatt  -627 -1 589 -452 -1 557

  Uppskjuten skatt  -2 673 -2 739 0 0

  -3 300 -4 328 -452 -1 557

Not 4  Personal

  Medelantalet anställda  

  Kvinnor  18 15 18 15

  Män  124 119 124 119

Totalt  142 134 142 134

Löner, ersättningar och sociala kostnader

  Löner och andra ersättningar till styrelse och VD  3 324 3 073 3 324 3 073

  Löner och andra ersättningar till övriga anställda  60 424 58 621 60 424 58 621

  Pensionskostnader till styrelse och VD  610 551 610 551

  Pensionskostnader till övriga anställda  5 374 5 123 5 374 5 123

  Övriga sociala kostnader  18 855 20 766 18 855 20 766

  Övriga personalkostnader  3 410 3 084 3 410 3 084

Totalt löner, ersättningar och sociala kostnader  91 997 91 218 91 997 91 218

  2022 06 30 2021 06 30 2022 06 30 2021 06 30

Könsfördelning inom styrelsen    

  Styrelseledamöter och verkställande direktör   

  Kvinnor  2 1 2 1

  Män  8 9 8 9

  10 10 10 10

Not 5  Bokslutsdispositioner  

  Förändring periodiseringsfond    -700 -2 300

  Avskrivningar utöver plan    -11 049 -10 096

  Koncernbidrag     2 500 800

Totalt    -9 249 -11 596

Not 6  Skatt på årets resultat  

  Aktuell skatt  -627 -1 589 -452 -1 557

  Uppskjuten skatt  -2 673 -2 739 0 0

  -3 300 -4 328 -452 -1 557
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  tkr tkr tkr tkr

 

  2022 06 30 2021 06 30 2022 06 30 2021 06 30

  tkr tkr tkr tkr

Not 9  Pågående investering byggnad och mark

Anskaffningsvärden

  Ingående anskaffningsvärden  0 0 0 0

  Färdigställda  0 0 0 0

  Årets inköp  1 0 1 0

Utgående anskaffningsvärden för pågående investering byggnader och mark 1 0 1 0

Not 10  Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Anskaffningsvärden

  Ingående anskaffningsvärden  435 320 403 011 397 353 366 645

  Årets inköp  10 537 48 444 6 458 46 843

  Årets försäljning/utrangering  -2 604 -16 135 0 -16 135

Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande maskiner  443 253 435 320 403 811 397 353

Avskrivningar enligt plan

  Ingående avskrivningar  -282 540 -267 183 -251 227 -237 020

  Årets avskrivningar på kvarvarande maskiner  -31 018 -31 492 -29 467 -30 342

  Årets försäljning/utrangering  2 604 16 135 0 16 135

Utgående avskrivningar enligt plan på kvarvarande maskiner   -310 954 -282 540 -280 694 -251 227

Utgående bokfört värde enligt plan för kvarvarande maskiner  132 299 152 780 123 117 146 126

Avskrivningar utöver plan 

  Ingående avskrivningar    -51 770 -41 674

  Årets förändring    -11 049 -10 096

Utgående avskrivningar utöver plan    -62 819 -51 770

Utgående skattemässigt värde för kvarvarande  
maskiner och andra tekniska anläggningar    60 298 94 356

Utgående planenligt restvärde på kvarvarande  maskiner och andra tekniska anläggningar  fördelar sig enligt följande

  Mejeriinventarier, Falköpings Mejeri  123 117 146 126  

  Maskiner, Västgöta Mjölkförädling  8 312 5 549  

  Byggnadsinventarier, Västgöta  Lagerterminal  870 1 105  

  132 299 152 780  

Not 11  Pågående investering maskiner och andra tekniska anläggningar

Anskaffningsvärden

  Ingående anskaffningsvärden  1 140 9 527 0 9 089

  Färdigställda  -1 140 -9 527 0 -9 089

  Årets inköp  25 412 1 140 23 855 0

Utgående anskaffningsvärden för pågående investering  25 412 1 140 23 855 0

Not 12  Andelar i koncernföretag  Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

  Västgöta Lagerterminal AB  100% 100% 50 000 5 000

  AB Västgöta Mjölkförädling  100% 100% 1 000 5 258

  Svenska Mejerier AB  100% 100% 500 50

     10 308

 Justerat

Uppgifter om organisationsnummer och säte:  Org.nr Säte eget kapital Resultat

  Västgöta Lagerterminal AB  556684-2125 Falköping 11 838 566

  AB Västgöta Mjölkförädling  556243-9025 Falköping 13 658 533

  Svenska Mejerier AB  559025-0212 Falköping 54 0

    25 550 

Not 13  Andra långfristiga värdepappers

  Lantbrukarnas Riksförbund  0 0 0 0

  Svensk Mjölk ek för  2 407 2 407 2 407 2 407

Totalt  2 407 2 407 2 407 2 407

Andelarna i Lantbrukarnas Riksförbund har nedskrivits till 1 krona.
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Not 14  Obeskattade reserver

  Periodiseringsfond 2017-06-30    6 480 6 480

  Periodiseringsfond 2018-06-30    6 000 6 000

  Periodiseringsfond 2019-06-30    3 000 3 000

  Periodiseringsfond 2020-06-30    3 500 3 500

  Periodiseringsfond 2021-06-30    2 300 2 300

  Periodiseringsfond 2022-06-30    700 

  Avskrivningar utöver plan maskiner, inventarier    62 819 51 770

Totalt    84 799 73 050

Not 15  Övriga skulder till kreditinstitut

  Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen  20 350 16 125 14 500 12 175

Not 16  Checkräkningskredit

  Beviljad kredit  87 000 67 000 75 000 55 000

  Utnyttjad kredit  3 757 3 665 0 0

Not 17  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  Upplupna löner  2 163 2 152 2 163 2 152

  Upplupna semesterlöner  12 948 12 780 12 948 12 780

  Upplupna sociala avgifter  6 410 6 202 6 410 6 202

  Löneskatt och avkastningsskatt  1 452 1 377 1 452 1 377

  Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  35 471 14 172 33 800 12 501

Totalt  58 444 36 683 56 773 35 012

Not 18  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

Panter för egna skulder m m

  Företagsinteckning  100 125 100 125 95 125 95 125

  Fastighetsinteckning  84 325 84 325 67 325 67 325

  Aktier i dotterbolag  - - 0 0

Summa ställda säkerheter  184 450 184 450 162 450 162 450

Eventualförpliktelser

  Tecknade till betalning ej förfallna insatser  2 382 2 382 2 382 2 382

Övriga eventualförpliktelser

  Borgensförbindelser avseende koncernföretag  0 0 10 000 10 000

Summa eventualförpliktelser  2 382 2 382 12 382 12 382

Not 19  Inköp och försäljning inom koncernen

  Försäljning, andel av total    6% 5%

  Inköp, andel av total    1% 1%
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Falköping den 20 oktober 2022

Vår revisionsberättelse har avgivits 20221020

 Claes Arnesson Sofia Broo
 Ordförande Vice ordförande

 Christian Borgemo Lennart Bogren

 Bengt Engdahl Karolina Sahlström

 Jan Tidén Magnus Åstrand

 Jonas Wendel Anders Segerström 
 Arbetstagarledamot Verkställande direktör

      
 

 Bengt Samuelsson Carl-Magnus Andersson Fredrik Herrmansson
   Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Falköpings Mejeri Ekonomisk Förening
Org.nr 767800-0238

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Falköpings Mejeri Ekonomisk Förening 
för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning in-
går i den tryckta versionen av detta dokument på sidan 
14-30.
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderföreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 2022-06-30 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga de-
lar.
 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderföreningen 
och för koncernen.

Grund för uttalanden
Den auktoriserade revisorn har utfört revisionen enligt In-
ternational Standards on Auditing (ISA) och god revisions-
sed i Sverige. De förtroendevalda revisorerna har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnitten Den 
auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. 
 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och jag som auktoriserad revisor har 
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

 

Annan information än årsredovisningen och koncern-
redovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för den andra informationen. Den andra informa-
tionen består av VD har ordet, ordförandekommentarer, 
marknad samt miljö och kvalitet.
 
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information.
 
I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om in-
formationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt in-
hämtat under revisionen samt bedömer om informatio-
nen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
 
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra infor-
mationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldi-
ga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt års-
redovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och kon-
cernredovisning som inte innehåller några väsentliga fel-
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aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av föreningens och koncernens förmå-
ga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är till-
lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om hu-
ruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen ga-
ranti för att en revision som utförs enligt ISA och god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen.
 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professi-
onellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:
 
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat uti-
från dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är till-
räckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsent-
lig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-

falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.
 - skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hän-
syn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen.
 
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkställan-
de direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhö-
rande upplysningar.
 - drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verk-
samheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsent-
lig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 
en förening och en koncern inte längre kan fortsätta verk-
samheten.
 
- utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.
 
- inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisions-
bevis avseende den finansiella informationen för enheter-
na eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett 
uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar 

för styrning, övervakning och utförande av koncernrevi-
sionen. 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iaktta-
gelser under revisionen, däribland de betydande brister i 
den interna kontrollen som jag identifierat. 

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredo-
visningen och koncernredovisningen har upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen och om årsredovisning-
en och koncernredovisningen ger en rättvisande bild av 
föreningens och koncernens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Falköpings 
Mejeri Ekonomisk Förening för räkenskapsåret 2021-07-
01 - 2022-06-30 samt av förslaget till dispositioner be-
träffande föreningens vinst eller förlust.
 
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten en-
ligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Re-
visorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder-
föreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sveri-
ge och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en be-
dömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till 
de krav som föreningens och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av moderför-
eningens och koncernens egna kapital, konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt.
 
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och för-
valtningen av föreningens angelägenheter. Detta inne-
fattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens 
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska ange-
lägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande för-
valtningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kun-
na bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:
 
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen, eller
 
- på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekono-
miska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.
 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till disposi-
tioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
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bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekono-
miska föreningar. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen 
om ekonomiska föreningar.
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professi-
onellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på re-
visionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åt-
gärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åt-
gärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt utta-
lande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget 
är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

 
Falköping den 20 oktober 2022
 
 
 
Fredrik Hermansson
Auktoriserad revisor

Carl-Magnus Andersson

Bengt Samuelsson

Claes Arnesson, Sofia Broo, Magnus Åstrand, Anders Segerström, Bengt Engdahl, Christian Borgemo,  
Magnus Ingvarsson, Lennart Bogren, Pia Arvidstam, Jonas Wendel, Jan Tidén, Karolina Sahlström

STYRELSE
Claes Arnesson
född 1983
Liden, Luttra
Invald i styrelsen 2012
Vice ordförande sedan juli 2015 - 2017
Ordförande sedan 2017

Mandattid utgår 2022

Sofia Broo
född 1966
Segerstad Gogatan 1, Mariestad
Invald i styrelsen 2016. 
Vice ordförande sedan 2021. 
Mandattid utgår 2023.

Lennart Bogren
född 1959
Katorp Brännegården Timmersdala.
Invald i styrelsen 2015
Mandattid utgår 2023

Christian Borgemo
född 1985
Kullagården, Tiarp
Invald i styrelsen 2017
Mandattid utgår 2022

Bengt Engdahl
född 1966
Käckestad Månsagården, Mariestad
Invald i styrelsen 2018
Mandattid utgår 2022

Magnus Åstrand
född 1956
Seglingsbergs Gård, Ramnäs
Invald i styrelsen 2020
Mandattid utgår 2022

Jan Tidén
född 1982
Tiarp Backgården 1, Falköping
Invald i styrelsen 2021
Mandattid utgår 2023

Karolina Sahlström
född 1977
Suntetorp Säteri 1, Skövde
Invald i styrelsen 2021
Mandattid utgår 2023

Jonas Wendel
född 1972
Skaraborgsgatan 8, Stenstorp
Arbetstagarledamot.

Anders Segerström
född 1969
Siguldagatan 11, Falköping 
VD april 2016

Pia Arvidstam
född 1962
Sigurd Kochs gata 24, Falköping
Sekreterare i styrelsen.

STYRELSESUPPLEANTER

Fredrik Heribertsson
född 1984
Torby Gökväg 1, Värmdö
Invald i styrelsen 2021
Mandattid utgår 2022

Magnus Ingvarsson
född 1976
Nordfalegatan 8, Falköping

Arbetstagarsuppleant
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VALBEREDNING
Valberedningens mandattid utgår 2022.

Evy Josefsson
född 1966
Bossgården Brunnhem, Stenstorp

Torbjörn Larm
född 1959
Tomten, Hangelösa

Mikael Arvidsson
född 1971
Ljusterängarna, Stora Skedvi

Madeleine Mjälgård
född 1985
Mjälen Möne, Blidsberg

Niklas Gustavsson
född 1979
Bolströ Gård, Köping

Charlotte Karlsson
född 1970
Skånum Gärdet 1, Floby

FÖRTROENDEVALDA 
REVISORER
Revisorernas mandattid utgår 2022

Carl-Magnus Andersson
född 1973
Näs, Falköping.

Bengt Samuelsson
född 1963
Stumsnäs Myrgatu, Vikarbyn

FÖRTROENDEVALDA  
REVISORSUPPLEANTER
Morgan Karlsson
född 1968
Flogen, Falköping

Ingemar Andersson
född 1955
Norra Lundby Överstegården 1, Axvall

EXTERN REVISOR
Fredrik Hermansson
född 1978
SA Revision AB, Vara

EXTERN REVISORSUPPLEANT
Thomas Skytt
född 1966
SA Revision AB, Vara

  

  

STÄMMA – Medlemmar

STYRELSE

VD

EKONOMI OCH
MEDLEMSVERKSAMHET

FÖRSÄLJNING

KVALITET OCH
MILJÖSAMORDNING

PRODUKTION MEJERI

Utmärkelser till mjölkproducenter
Mejeriföreningen har deltagit i den diplomverksamhet som LRF-Mjölk bedriver för höjande av leverantörsmjölkens kvalitet. 
 
Förteckning över mottagare av LRF-Mjölks utmärkelser vid diplomutdelning den 8 december 2022.

9 år efter Guldmedalj
Anders och Anna Berg, Tumarp, Trädet
Hasse och Ing-Britt Tegehall, Jäla Stommen, Floby 

6 år efter Guldmedalj
Stig Mjälgård, Mjölen Möne, Blidsberg

Guldmedalj (utdelad i Stockholm 4 april 
2022)
Sture Gustafsson, Nygården Brunnhem, Stenstorp

Silverplakett
Kristina o Lennart Josefsson, Jäla Skattegården, Floby
 

Bronsplakett
Krister Johansson, Göteve Glasmästargården, Falköping
Malin och Johan Willman, Öja Hedegården, Stenstorp

Diplom
Johanna Karlsson och Arvid Johansson, Stommen Luttra, 
Falköping
Ewy Kjell, Vikens Egendom, Falköping
Ulrika Nilsson, Vikens Egendom, Falköping
Tore Johansson, Vartofta-Åsaka Kyrkeslätt, Falköping
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Anders Segerström

Uno Elofsson

Pia Arvidstam Patrick Kunst

VD Anders Segerström

Ekonomi och medlemsverksamhet Pia Arvidstam

Försäljning Patrick Kunst

Produktion Mejeri Falköping Uno Elofsson

Produktion Mejeri Grådö Staffan Eklöv

Staffan Eklöv

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

38

Anders Segerström

Uno Elofsson

Pia Arvidstam

Patrick Kunst

VD Anders Segerström

Ekonomi och medlemsverksamhet Pia Arvidstam/Roger Löfgren

Försäljning Patrick Kunst

Produktion Mejeri Falköping Uno Elofsson

Produktion Mejeri Grådö Staffan Eklöv

Roger Löfgren

Staffan Eklöv

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
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Anders Segerström

Uno Elofsson

Pia Arvidstam

Patrick Kunst

VD Anders Segerström

Ekonomi och medlemsverksamhet Pia Arvidstam/Roger Löfgren

Försäljning Patrick Kunst

Produktion Mejeri Falköping Uno Elofsson

Produktion Mejeri Grådö Staffan Eklöv

Roger Löfgren

Staffan Eklöv

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Sett på våra sociala medier under året som gott

”Ska de va så ska de va kallt” brukade hon säga. ”Ska de va så ska de va kallt” brukade hon säga. 
Varje vintermorgon gick Anki ner till Vätterns Varje vintermorgon gick Anki ner till Vätterns 

iskalla vatten för ett dopp. Hennes alltid så vita iskalla vatten för ett dopp. Hennes alltid så vita 
morgonrock matchade hennes isblåa ögon,  morgonrock matchade hennes isblåa ögon,  

kritvita nästan genomskinliga hud kritvita nästan genomskinliga hud 
och silverfärgade stripiga hår. och silverfärgade stripiga hår. 

Ofta sågs hon äta gröt med Falköpings Meje-Ofta sågs hon äta gröt med Falköpings Meje-
ris hallonfil på bryggan. Kall naturligtvis. Vissa ris hallonfil på bryggan. Kall naturligtvis. Vissa 
på Schlätta påstår att om man tittar henne i på Schlätta påstår att om man tittar henne i 

ögonen mer än 5 sekunder, får man kalla kårar ögonen mer än 5 sekunder, får man kalla kårar 
i kroppen till nästa vårdagjämning. Brrrr.i kroppen till nästa vårdagjämning. Brrrr.

Kungen ställde sig framför mikrofonen och  Kungen ställde sig framför mikrofonen och  
började; Kära Busken! Han harklade sig kort började; Kära Busken! Han harklade sig kort 
och tittade ut på gårdsplan där alla från byn och tittade ut på gårdsplan där alla från byn 
Trädet stod med mössan i hand. National-Trädet stod med mössan i hand. National-

dagen till ära serverades det köttbullar, mos, dagen till ära serverades det köttbullar, mos, 
gräddsås och rårörda lingon på gårdsplan. gräddsås och rårörda lingon på gårdsplan. 
Alltid nåt att glädjas åt en dag som denna, Alltid nåt att glädjas åt en dag som denna, 

sa en av bönderna bittert samtidigt som han sa en av bönderna bittert samtidigt som han 
ringlade den lena gräddsåsen över tallriken, ringlade den lena gräddsåsen över tallriken, 

gjord på Falköpings Mejeris Vispgrädde 40 %.gjord på Falköpings Mejeris Vispgrädde 40 %.

Åh Marcello! skrek Kerstin under Åh Marcello! skrek Kerstin under 
spisfläkten på Hemmavévägen 2. spisfläkten på Hemmavévägen 2. 

Hon hade precis rört ihop en  Hon hade precis rört ihop en  
smakrik pasta med brynt smör  smakrik pasta med brynt smör  
och lök, gjord på Falköpings och lök, gjord på Falköpings 

Mejeris saltade smör. Det var då, Mejeris saltade smör. Det var då, 
helt plötsligt, som minnena från helt plötsligt, som minnena från 
språkkursen i Italien bara sköljde  språkkursen i Italien bara sköljde  

över henne. över henne. 

Den intensiva doften från Den intensiva doften från 
pastan påminde om hennes pastan påminde om hennes 

solbrända ungdomskärlek från solbrända ungdomskärlek från 
Rom. Smaskens tänkte Kerstin Rom. Smaskens tänkte Kerstin 
för sig själv, innan hon satte för sig själv, innan hon satte 

gaffeln i pastan.gaffeln i pastan.

Inge tog fram trangiaköket med stor iver. På en av Inge tog fram trangiaköket med stor iver. På en av 
sina kvällspromenader hade han sprungit på dem. sina kvällspromenader hade han sprungit på dem. 
Gyllenbruna, stora och ståtliga. Vem har sån tur, Gyllenbruna, stora och ståtliga. Vem har sån tur, 

tänkte han samtidigt som han la i en klick tänkte han samtidigt som han la i en klick 
smör, två nävar Karljohan och fyra bitar Gril-smör, två nävar Karljohan och fyra bitar Gril-

lost från Falköpings Mejeri i stekpannan. lost från Falköpings Mejeri i stekpannan. 

Inge kom att tänka på sitt första möte med sin Inge kom att tänka på sitt första möte med sin 
favoritsvamp. Det var under sina naturbiologiska favoritsvamp. Det var under sina naturbiologiska 

studier på universitetet och det var “kärlek vid studier på universitetet och det var “kärlek vid 
första ögonkastet” som Inge brukade säga.första ögonkastet” som Inge brukade säga.
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