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Nystart	  för	  Ekegården	  med	  ny	  regi	  

Nu	  har	  Ekegården	  i	  Eke	  äntligen	  fått	  nya	  ägare.	  Det	  blir	  Per	  och	  Therese	  Appelqvist	  från	  Havdhem	  
som	  tar	  över	  efter	  tidigare	  ägarna	  EFS.	  	  

De	  nya	  ägarna	  vill	  fortsätta	  att	  låta	  Ekegården	  vara	  tillgänglig	  för	  företag,	  föreningar	  och	  inte	  minst	  
den	  lokala	  bygden.	  Verksamheten	  kommer	  att	  moderniseras	  och	  utvecklas.	  Men	  paret	  framhåller	  att	  
de	  kommer	  att	  fortsätta	  hålla	  gården	  öppen	  för	  konfirmationsläger	  och	  ideella	  organisationer.	  	  

–	  Vi	  brinner	  för	  att	  förvalta	  Ekegårdens	  arv	  av	  öppenhet.	  Men	  härnäst	  kommer	  vi	  framförallt	  också	  
att	  satsa	  på	  prisvärda	  kurser,	  konferenser	  och	  även	  vandrarhemsverksamhet	  säger	  Therese	  
Appelqvist,	  en	  av	  Ekegårdens	  nya	  ägare.	  

Just	  utbildningar	  är	  något	  som	  ligger	  paret	  Appelqvist	  varmt	  om	  hjärtat.	  De	  har	  i	  många	  år	  drivit	  egen	  
utbildningsverksamhet	  för	  både	  näringslivet	  och	  den	  ideella	  sektorn	  på	  fastlandet.	  Med	  förvärvet	  av	  
Ekegården	  förverkligade	  paret	  en	  dröm.	  

–	  När	  vi	  höll	  på	  med	  utbildningar	  för	  drygt	  fyra	  år	  sedan	  sa	  vi	  till	  varandra	  att	  en	  kursgård	  på	  södra	  
Gotland	  vore	  en	  dröm.	  Hur	  vi	  skulle	  nå	  dit	  hade	  vi	  ingen	  aning	  om	  då,	  men	  nu	  är	  vi	  här	  berättar	  en	  
påtagligt	  nöjd	  Per	  Appelqvist.	  

De	  gamla	  ägarna,	  EFS	  som	  drivit	  och	  utvecklat	  Ekegården	  ända	  sedan	  1962	  känner	  sig	  trygga	  med	  
den	  nya	  ägarkonstellationen	  på	  Ekegården.	  

–	  Ekegården	  införskaffades	  för	  att	  fylla	  ett	  behov	  av	  samlingsplats	  för	  i	  första	  hand	  den	  
ungdomsverksamhet	  som	  bedrevs	  av	  EFS	  på	  Gotland.	  Mycket	  har	  förändrats	  under	  de	  drygt	  50	  år	  
som	  Ekegården	  varit	  i	  drift	  i	  en	  ideell	  förenings	  regi	  säger	  föreningens	  ordförande,	  Christer	  Hedlund.	  	  

–	  Vi	  har	  de	  senaste	  åren	  insett	  att	  de	  ideella	  insatserna	  inte	  räcker	  till,	  och	  att	  det	  behövs	  en	  
professionell	  drift	  med	  en	  väl	  genomtänkt	  affärsplan	  för	  att	  Ekegården	  skall	  komma	  till	  sin	  rätt.	  	  Efter	  
så	  lång	  tid	  med	  Ekegården	  så	  var	  det	  viktigt	  för	  oss	  att	  det	  kändes	  bra	  med	  de	  nya	  ägarna.	  Det	  är	  med	  
stor	  glädje	  och	  tillförsikt	  vi	  nu	  lämnar	  över	  till	  paret	  Appelqvist,	  avslutar	  Christer	  Hedlund.	  

Ekegården	  är	  belägen	  i	  Eke	  drygt	  sex	  mil	  söder	  om	  Visby.	  Här	  har	  tusentals	  ungdomar	  från	  både	  
Gotland	  och	  fastlandet	  fått	  sin	  konfirmation.	  Anläggningen	  består	  av	  drygt	  100	  bäddar,	  
konferensrum,	  kyrko-‐	  och	  utbildningssalar	  samt	  matsal-‐	  och	  festsal.	  www.ekegarden.com	  

För	  mera	  information:	  Per	  Appelqvist	  070-‐622	  18	  00,	  Therese	  Appelqvist	  0707-‐792960	  

Christer	  Hedlund,	  ordförande	  Ekegårdsföreningen,	  070-‐447	  78	  57	  	  


