Ruuthsbos Moderna Historia

1947 Gustav Alexander Hagemann
1953 En omfattande upprustning av egendomen påbörjas.
Gårdsjötork i gamla magasinet
Ombyggnad av ovanvåning huvudbyggnaden
1969 Gustav A. Hagemann von Levachoff.
1973 Ny Cimbriatork byggs på f.d ridhusets grund samt nya lagringsfickor
1978 Byggnadsminnesförklaring av huvudbyggnaden, park och ekonomibyggnader intill
1980 Renovering av huvudbyggnaden - köksdelen rivs
1984 Renovering av källare i huvudbyggnaden
1987 Renovering av slottsdelen
1991 Renovering av Skönadal och Rudolfsfält
1994 Renovering av magasinstaken, tegelfasader, korsvirke och Röda logen
1995 Köp av Bjäresjö 1:14 188 Ha åker
1996 Vattenfall AB bygger vindkraftverk på södra Ruuthsbo
1997 Köp av Bjäresjö 2:1 (prästlönebostället) 55 Ha åker
1998 2 vindkraftverk byggs på Kärragården av Eolus vind AB
1999 Köp 50% av Vattenfall AB´s vindkraftverk på södra Ruuthsbo
2000 Millenium-middag i huvudbyggnaden
2001 Ruuthsbo AB certifieras enligt ISO 14001 Miljöledningssystem
2002 9.000 kvm asfalteras för bättre arbetsmiljö
Ruuthsbo får Vattendom på Skönadalssjön för bevattning
2003 Renovering av "Gamla mejeriet" som inrymmer modern verkstad och kontor
2004
2005
2006 Inspektor Sören Wiese från Danmark tar över driftsansvaret
2007 Renovering av huvudbyggnaden
2008 Mer alternativenergi planeras
2009 Sören Wiese lämnar av familjeskäl
2010 Torsten Munch Jensen tar över ansvaret
2011 Omfattande renovering av samtliga byggnader
Installation av värmepumpar i samtliga lokaler. Renovering av torken.
300 personer på 60-års kalas i maskinhallen. Jubileumslunch i verkstaden.
HMK delar ut plaketter till alla anställda och jakthjälpare
Per-Ingvar Altengård ny inspektor.
Lamm blir sjuka av vaccinering - fel lamm till slakteriet och smutskastning i pressen.
Ny gårdsmästare.
Tre nya traktorer. Lagning av diverse täckdickning.
Ny Claes 770 skördetröska med 4WD och 35 ft bord.

2012
2013
2020

Ny tork - omrörningstork sammankopplad med lager i kostallet.
Ny smörjhall
Ny bevattningsanläggning som gör att vi kan bevattna 80% av arealen.
Kommunalt avlopp dras genom gården och alla hus på huvudgården och
alla utgårdar kopplas på.

