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Carl-Erik och Ingela Övgård driver Övraby Lantbruk med kläckäggsproduktion,
spannmålsmottagning, maskinstation, växtodling, skogsbruk och gårdsbutik.

Nytt hönshus på Övraby Lantbruk
Årets företagare

Välkommen till en guldkantad företagslunch med utdelning av priser till
Årets företagare med flera.
När
27/4 kl. 11.30
Var
Stufvenäs Gästgifveri
Pris
195:- ex. moms
Anmälan Bindande senast 21/4
info@torsasforetagscentrum.se
Varmt välkomna!
Nominera Årets företagare
Förslag på kandidat med kort motivering skickas till Peter Johansson,
johanssonsdelikatess@spray.se
senast 20 mars.

Just nu ser det ljust ut för svensk
mjölk- och köttproduktionen, inte minst
kycklingindustrin växer. Efterfrågan på
svensk kyckling har ökat dramatiskt –
idag äter vi ca 20 kg kyckling per person
och år jämfört med 5 kg per person 1990.

Nytt hönshus

Det gäller att hänga på när tåget går,
säger Carl-Erik Övgård. Vi har expanderat vår kläckäggsproduktion med ett
tredje hönshus. Idag huserar vi totalt
50.000 hönor och tuppar och producerar
kläckägg till 6,5 miljoner kycklingar per
år. Expansionen har fungerat väl, mycket
tack vare vår fantastiska personal, Petra
Ekegren och Angelika Rozmarynowicz,
som ansvarar för den dagliga skötseln.

HLR-kurs (hjärt-lungräddning)

Teori och praktik med hjärt-lungräddning.
När: 29/3 kl. 8.00-10.30 eller 5/4 kl. 13.00-15.30
Var: Räddningsstationen, Industrigatan 1, Torsås
Pris: 450:- ex. moms (550:- ex. moms icke medlemmar)
Anmälan: Bindande senast 24/3, info@torsasforetagscentrum.se

Torsås företagscentrum
Bergkvaravägen 15, 385 30 Torsås

Aktivt miljöarbete

Idag producerar vi i stort sett allt spannmål till hönsen själva. I framtiden vill
vi även komplettera anläggningen med
solceller för att kunna producera egen el.
Att använda långsiktigt hållbara lösningar är viktigt för oss, säger Ingela Övgård.

Ständig utveckling

För att ständigt kunna utvecklas och
bli ännu bättre arbetar vi även aktivt
med LEAN Lantbruk. Att dagligen leta
förbättringar har gjort oss effektivare
och minimerat vårt spill, berättar Ingela.
Av stor vikt för vår strategiska utveckling
har varit att ta in Leif Petersson som
extern ordförande i vår styrelse samt att
samarbeta med en riktigt bra revisor.

Kostnadsfri rådgivning av specialister
Kalmar Science Park erbjuder kostnadsfri rådgivning,
Expertrum inom ekonomi, juridik, finans, HR och IP.
När: Varannan vecka kl. 10.00-12.00
Var: Kalmar Science Park, Bredbandet 1, Kalmar
Mer info & anmälan: kalmarsciencepark.se
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