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Diplom till framgångsrik kvinna 
Åstorp 090310 
För andra året i rad uppmärksammar centern i Åstorp en framgångsrik 
yrkeskvinna som målmedvetet vågar satsa och tänja på gränser för att nå 
sina mål. Detta år föll valet på Ulrika Stengaard Olsson som driver 
Söderåsens Forsgård sedan år 2000. Gården i sig bjuder på rika 
utvecklingsmöjligheter. Dess närhet till allmän service och civilisation 
underlättar och tryggar i den ostörda idyllen med skog, mark och djur – en 
oas för kropp och själ. Det är också det fokus som Ulrika sätter på sin 
verksamhet – att medvetet bygga upp en verksamhet för alla sinnen. 
Människa, djur och natur i en symbios kan effektivt bidra till att 
vederkvicka eller läka – allt från trötta själar till kroppar som behöver 
träning eller rehabilitering. Kroppen, själen och gommen skall kunna få sitt 
på Söderåsens Forsgård som är anpassad för funktionshindrade. Det 
fordrar en simultankapacitet utöver det vanliga att orka och organisera så 
många grenar som sjukgymnasten Ulrika har i sitt dagliga arbete. 
Ulrika håller själv föreläsningar i ämnet ”Människa, djur och natur”. 
Hon är medlem i Bo på Lantgård. Ett trettiotal rum står till förfogande för 
folk på resande fot. Konferenser och kick off möten hålls i stora 
samlingsrum. Bröllop och större fester arrangeras. Promenader, fiske, 
golf, bad samt inte minst ridturer för alla kategorier är några av de 
aktiviteter som det sjuder av på den gamla, välskötta fädernegården. 
Ulrika har fokus på ridsjukgymnastik – en rehabiliteringsform som slagit 
mycket väl ut i Region Skånes utvärderingar. Det är en av de många 
näringsgrenar hon brinner för. God, vällagad, näringsanpassad och läcker 
mat ingår också i Ulrikas helhetskoncept för välbefinnande. Hon står själv 
vid grytorna. 
”Kreativ, framgångsrik och ett föredöme för kvinnligt företagande” 
var de epitet som centerns Hans-Ingvar Jönsson använde vid 
överlämnandet av diplomet. Vi på BMZ skulle vilja tillägga att Ulrika har en 
simultankapacitet av stora mått. Det är en egenskap som kvinnor är kända 
för att odla.  

 

 


