
Snöbollen i rullning på Lyngby Gård

Maria Hofvendahl Svensson och Ingvar 
Svensson som tillsammans driver 
lantbruksföretaget Lyngby Gård har en 
tydlig tro på framtiden. Något de delade 
med sig av under entreprenörsfrukosten 
anordnad av Partnerskap Alnarp.  
 

Med frallan i magen och kaffemuggen 

fortfarande värmandes i handen inleds 
entreprenörsfrukosten anordnad av 
Partnerskap Alnarp i Craafordsalen på 
SLU:s område i Alnarp. Maria Hofvendahl 
Svensson och Ingvar Svensson är 
entreprenörerna som ska få sätta sig på de 
heta stolarna och bli intervjuade. 
Lantbrukarparet driver tillsammans 
Lyngby Gård, belägen söder om 
Kristianstad. Främst inriktade på 
växtodling med specialgrödor som potatis 
och morötter vilket lämpar sig väl på de 
lätta jordar gården utgörs av. Utöver detta 
har man även konferensverksamhet samt 
fastighetsuthyrning.  

 

Viljan framåt 

Ingvar är militären som började med 25 
hektar och Maria, dalkullan som växte upp 
i en lärarfamilj. Tillsammans har de byggt 
upp ett lantbruksföretag med fullt fokus 
framåt. Genom att ständigt utvecklas och 
våga investera tror de att man minskar 
riskerna att stagneras. Något som är en 
självklarhet för entreprenörerna att 
undvika. Att driva ett företag beskriver de 
som att man börja med en liten snöboll. Ju 
mer tid som går, ju mer erfarenheter som 

läggs i ryggsäcken, ju snabbare börjar 
snöbollen rulla och desto större blir den. 
Med en vilja och tro på framtiden och 
målet att investera i en ny fastighet varje år 
har Maria och Ingvar satt sin snöboll i 
rullning med tydlig riktning framåt. De får 
frågan om de ångrat något under sin tid 
som företagare. Svaret kommer snabbt och 
ärligt. Att felen, de lägger man bakom sig 
och så väljer man att se framåt istället. För 
om man ska framåt, då är det framtiden 
man ska ha i åtanke. Att älta redan tagna 
beslut som för stunden trots allt kändes rätt 
ger ingenting.  

”Men kanske att man skulle utbildat sig 
mer”, tillägger Ingvar och åskådarna som 
till största del består av lantmästarstudenter 
från årskurs ett får vatten på sina kvarnar 
om att de tagit rätt beslut av att sätta sig i 
skolbänken igen.  

 

Tron på framtiden 

Vad är då hemligheten bakom 
framgångsreceptet på Lyngby Gård där 
framtidstron råder?  

”Vi kompletterar varandra väl”, säger 
Maria och påpekar även hur viktigt det är 
med duktiga anställda som även de kan 
hjälpa till att utveckla företaget framåt. 
Genom att ta ett steg tillbaka inom snar 
framtid och via generationsskifte kunna 
överlämna gården hoppas Ingvar och 
Maria på att framtiden kommer fortsätta 
råda på Lyngby Gård. Även om 
markarealen har nått sin kulm för vad 
företaget i dagsläget klarar av finns många 
tankar om hur man ska kunna fortsätta att 



utvecklas. Vidareförädla produkter och på 
detta vis komma närmare slutkunden, samt 
att använda tomma byggnader till paintball 
och femkamp är bara några exempel som 
tas upp på hur man ska kunna ta sig an 
framtiden.  

”Jag tror på svenskt lantbruk, men det 
kommer förändras, det har det alltid gjort”, 
säger Ingvar och trycker än en gång på hur 
viktigt det är att ständigt stå redo inför nya 
utmaningar.  

”Våga tro på att ni är bäst”, avslutar han 
med att säga och ytterligare en lyckad 
entreprenörsfrukost har nått sitt slut.  
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