
 

Studiebesök på Grådö mejeri 
Styrelsen brukar göra ett årligt studiebesök hos något av medlemsföretagen. I 
år blev det Grådö mejeri utanför Hedemora i samband med styrelsemötet den 
11 september. Grådö mejeri har varit medlem i Luftvårdsförbundet sedan 
starten 1992. VD Staffan Eklöv tog emot och berättade om mejeriet därpå 
följde en rundvandring. 

Redan på 1800-talet samarbetade bönderna i trakten med mjölkhanteringen. 
Man startade bymejerier och fraktade mjölkkrukorna med häst och vagn. När 
transportmöjligheterna förbättrades på 1930-talet började man planera för ett 
nytt mejeri i Dalarna. 1953 hade planerna förverkligats och Grådö mejeri 
började tillverka smör och ost. Så småningom har sortimentet kommit att 
bestå av mjölk, fil, grädde, yoghurt och matlagningsprodukter så som gräddfil 
och creme fraiche. 

Mejeriet får in 65 miljoner liter mjölk per år och man beräknar att vara uppe I 
volymerna 80-85 miljoner liter per år efter ombyggnaden som blir klar till 
årsskiftet. Då kommer det att vara det modernaste mejeriet i Sverige. 35 
personer arbetar på mejeriet. 

Mejeriet har bytt ägare flera gånger på senare år från Milko, Arla, COOP till 
nuvarande Falköping. 

Ett stort TACK till Staffan för visningen! 
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Staffan Eklöv, VD på Grådö mejeri, och delar av styrelsen. 
Från vänster: Elina Brodén, Daniel Larsson, Birgitta Sjödén 
och Gunilla Berglund.  

Pågående mätningar av luftkvalitet 
Mätstationen på Stationsgatan i Borlänge mäter planenligt partiklar PM 10 och 
PM 2,5. Mätningarna startade vid årsskiftet. På www.dalaluft.se kan man följa 
mätresultaten i realtid. 

Luftvårdsförbundet har en mätgrupp som arbetar med det långsiktiga 
mätprogrammet. Just nu pågår upphandling av tjänst inför fortsatta mätningar 
i Falun 2016. 

Översyn av stadgar 
På årsmötet bestämdes att en översyn av stadgarna ska göras under 
arbetsåret i första hand avseende antalet ledamöter och suppleanter i 
styrelsen.  

En arbetsgrupp har tillsatts för att revidera förbundets stadgar. På 
styrelsemötet diskuterades ett första förslag från arbetsgruppen.  
För att genomföra en stadgeändring krävs två årsmöten. Ett extra årsmöte 
kommer därför att hållas i februari (inget datum bestämt). Kallelse kommer att 
skickas minst 14 dagar innan. 

Kommande möten 
Styrelsemöte 26 november kl 10.00 på Länsstyrelsen 
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