
 
 

 

 

Pressmeddelande 2020-05-27 
  
 
 
Förslag till val av styrelse och revisor i Peckas Naturodlingar 
 
  
Nyval: Till styrelseordförande föreslås Hans Axelsson 
Hans är utbildad Civ ing från KTH och har haft ledande positioner inom Skanska-koncernen, bland 
annat som VD för Skanska Fastigheter Nord AB samt som Affärsutvecklingschef inom Skanska 
Sverige AB. Därefter medlem av koncernledningen för Norrvidden Fastigheter AB samt Diös 
Fastigheter AB. För närvarande Fastighetschef i Region Västernorrland. Styrelseuppdrag i 
fastighetsbolag mm. 
 
Nyval: Till styrelseledamot föreslås Peter Sendelbach 
Peter är utbildad marknadsekonom. Entreprenör och företagare sedan 1989. Startade och utvecklade 
bland annat Addyourlogo AB som noterades 2004. Idag ägare och VD i flera företag inom fastighets- 
och byggbranschen. 
 
Nyval: Till styrelseledamot föreslås Peter Söderback 
Peter är utbildad Hortonom vid SLU och har lång och gedigen erfarenhet inom odling. Han 
har bland annat varit VD på Mardens trädgårdsstiftelse och exportchef på Kekkilä Oy.  
 
Omval: Till styrelseledamöter föreslås Daniel Brännström och Johan Stenberg 
 
Elena Petukhovskaya och Lars Göran Bäckvall har avböjt omval 
 
Omval: Till revisor föreslås Johan Lindström 
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 För mer information, vänligen kontakta: 

Styrelseordförande 

Johan Stenberg 

070-4827700 

 

 

Om Peckas Naturodlingar 
Peckas Naturodlingar odlar i slutet kretslopp där tomat- och fiskodlingarna stöttar varandra - 1 kg 
framodlad fisk ger näring till 10 kg grönsaker och fiskodlingen lämnar därmed inga utsläpp. Vi odlar 
fisken i slutna system - näringen från fiskodlingen ger näring åt växthuset och tomaterna - tomaterna 
renar vattnet från näringsämnen - vattnet går tillbaka till fiskodlingen - och bildar ett kretslopp. 
Systemet renar även vattnet från bakterier och vi har därför aldrig haft problem med sjukdom eller 
behövt medicinera fiskarna. Fiskarna matas med ekologiskt foder, baserat på fiskrens och vegetabilier 
så att vi bidrar till hållbart fiske i världshaven. 
  
Medvetenheten ökar i samhället, fler och fler vill äta närodlad mat utan tillsatser, mat som är naturligt 
och hållbart framtagen. Våra produkter är speciellt framtagna för dessa konsumenter och 
produktionen är redan uppbokad av grossist. 
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