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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Unikt marknadskoncept i Kilanda
Tillsammans med brodern Palle driver Bengt Borgström Kilanda Säteri.

Säteriet utgör centralpunkten för Kilanda Marknad – Öppen Gård.
På torsdag arrangeras marknaden för 22:a gången.

Hur föddes idén till 
Kilanda Marknad?
– Den är egentligen 
sprungen ur ett arrange-
mang som LRF genom-
förde under ett antal år på 
80-talet. Då skedde det 
öppen gård på olika lant-
bruk runt Göteborg, från 
Kilanda i norr till Kungs-
backa i söder. Det annon-
serades på mjölkpaketen. 
Arrangemanget lades dock 
ner i slutet av 80-talet vilket 
våra lokala LRF-avdelningar 
tyckte var synd. I samma 
veva hade min sambo pratat 
med några av sina kompisar 
som höll på med målning 
och keramik. De ville skapa 
ett forum för att kunna visa 
sina alster. Sammantaget 
med kvarnen, kyrkan, den 
gamla skolan och miljön 
tyckte vi att en marknad 
med öppen gård kunde vara 
något att satsa på.
När arrangerades den 
första marknaden?
– Det var 1990, sedan har 
det rullat på. Vi har ställt in 

en gång då det hade upp-
täckts mul- och klövsjuka i 
södra Sverige.
Vad gör Kilanda Marknad 
så unikt?
– Det tänker vi ta reda på 
i år genom att dela ut en 
enkät till besökarna för 
att få ett hum om varför 
de kommer hit. Jag tror 
att miljön spelar stor roll. 
Sedan blir det ett tillfälle att 
träffa folk som man kanske 
inte springer på annars. Det 
blir en träffpunkt.
Din personliga favorit 
bland aktiviteterna?
– Jag ser till helheten. 
Givetvis tycker jag det är 
roligt att få saluföra hur det 
svenska lantbruket fungerar, 
men det är allt sammantaget 
som gör marknadens kon-
cept så unikt. 
Hur ser framtidsvisionen 
ut för Kilanda Marknad?
– Allt rullar på ettårsbasis. 
Vi har en manual och en löst 
sammansatt organisation. 
Vi träffas alltid den första 

lördagen efter marknadens 
genomförande för att sum-
mera arrangemanget. Då får 
man också säga om man vill 
fortsätta i kommittén eller 
inte.
Vilket är det bästa mark-
nadsvädret?
– Det får gärna regna på 
morgonen, sedan ska det 
vara fint väder resten av 
dagen.
Finns det något officiellt 
publikrekord?
– Nej, det gör inte eftersom 
vi bara tar betalt för vuxna. 
Något år uppskattade vi den 
totala publiksiffran till cirka 
3 000 personer.
Hur lever livet på Kilanda 
Säteri?
– Tack, bra! När vi tog 
över rörelsen 1981 fanns 
här knappt några djur. Idag 
är det ett helt annat före-
tag och det var nödvändigt 
för att följa med lantbruks-
utvecklingen. Vi har 140 
mjölkkor och ungefär lika 
många ungdjur.
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Namn: Bengt Borgström.
Ålder: 55.
Bor: Kilanda.
Intressen: Musik, ser gärna 
Elfsborgs fotbollsmatcher, 
åka motorcykel.
Aktuell: Som ägare till 
Kilanda Säteri och represen-
tant i kommittén för Kilanda 
Marknad.
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