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PRESSINFORMATION 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda 
Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och 
försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.   
 

 
 
Dags att vaska fram nästa vinnare i Ung Växtkraft 
 
Nu kan du nominera din favoritkandidat till den rikstäckande tävlingen Ung 
Växtkraft 2016. Länsförsäkringar står bakom tävlingen och syftet är att stödja unga 
entreprenörer på landsbygden. 
 
– Under de fem åren som tävlingen funnits har vi sett många drivande personer som lägger 
ner själ och hjärta i sin verksamhet och bygden de bor i, säger Henrietta Hansson, vd för 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och ordförande i juryn. Nu är det dags att vaska 
fram nästa vinnare som bör uppmärksammas.  
 
Företagaren ska ha sitt säte på landsbygden och vara en ung entreprenör, med nyskapande 
verksamhet som berikar landsbygden. Tävlingen Ung Växtkraft har instiftats av 
Länsförsäkringar och prispengarna på 50 000 kronor kan användas för studieresa eller 
annan kompetensutveckling. Priset delas ut på LRF Ungdomens riksstämma. 

Vem som helst kan nominera en företagare och det ska göras senast den 17 januari 2016.  

Nominera på lansforsakringar.se/stockholm/om-
oss/hallbarhet/samhallsengagemang/ung-vaxtkraft/  
 
Juryn består av Henrietta Hansson, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, Jimmy Larsson, 
LRF Konsult, Håkan Johansson, LRF och Sara Helgestrand, LRF Ungdomen. 
 
Tidigare vinnare 
2015 
Jonas Kervén, Egen nötköttsproduktion på gård i Brunskog, Värmland. Aktiv för en 
levande landsbygd. 
2014 
Otto Ramsay, Kulla Lamm i Söderåkra. Uppfödning, kött och gårdsbutik och restaurang. 
2013 
Kristoffer Kullingsjö som driver Kullingsjö Lantbruk AB i Vårgårda. Han driver en gård 
med mjölkproduktion. 
2012 
Markus Larsson, Lysviks Jord- och Skogsentreprenad AB i Sunne i Värmland som 
bedriver skogsentreprenad.  
2011 
Lovisa Hessle Bergman, Capra Science i Ängelholm som framställer antikroppar där getter 
är blodgivare.  
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För ytterligare information kontakta: 
Henrietta Hansson, vd Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och ordförande i juryn 
044-19 62 00 
Presskontakt Länsförsäkringar 
08-588 418 50 
 
 


	Företagaren ska ha sitt säte på landsbygden och vara en ung entreprenör, med nyskapande verksamhet som berikar landsbygden. Tävlingen Ung Växtkraft har instiftats av Länsförsäkringar och prispengarna på 50 000 kronor kan användas för studieresa eller ...
	Vem som helst kan nominera en företagare och det ska göras senast den 17 januari 2016.
	Nominera på lansforsakringar.se/stockholm/om-oss/hallbarhet/samhallsengagemang/ung-vaxtkraft/


