dalarna/gävleborg

●

logga in på medlemsnätet via www.lrf.se

Mellanljusnans LRF-avdelning
anordnade en suveränt trevlig
pubkväll i Färila.
För den eminenta underhållningen stod Pär Engman från
välkända Engmans Kapell samt
grisbonden Erik Brodén från
Delsbo som har spelat i bland
annat Perssons Pack.

fax 026-27 22 80

Uppladdning inför vårbruket

●

LRF Ungdomens styrelse i
Dalarna har haft sammanträde
hemma hos styrelsemedlemmen
Johan Hörnström, Krylbo, och
passade då på att ta en titt på
hans nystartade företag med
fårproduktion.
Den äldre ladugårdsbyggnaden
har gjorts om till ett mycket trevligt fårhus för de 100 tackorna
och Johan funderar på att expandera ytterligare.

telefon 0771-573 573

Styrelsemöte med fårbesök

●

Under en varm vårkväll besökte
medlemmar i Järvsö, Mellanljusnan och Hanebo Segersta
Norrlands största mjölkgård,
Vallens gård, utanför Ljusdal.
Närmare 80 nyfikna vuxna
och barn kom för att se de 380
mjölkkorna plus rekrytering som
ägaren Janne Hansson har i sina
nybyggda stallar. Korna producerar i snitt över 11 000 kilo mjölk
per år.
Styrkan i företaget är personal
med mycket hög kompetens som
sköter allt från ekonomi till dräktighetsundersökningar.

Baldersgatan 12, Sandviken

Hög kompetens på
Norrlands största mjölkgård

●

Alla vatten ska ha ett övervakningsprogram, och hålla minst
godkänd status. EU ställer bara
krav på en gräns, godkänt vatten,
Sverige har fem klasser.
Klassificeringen av vatten ska
vara klar december 2007, för att
sedan resultera i förvaltningsplaner december 2009. Arbetet är
tidsödande, vårt distrikt har 32
000 sjöar och minst lika många
vattendrag. Fokus ligger därför
på att hitta de vatten som ligger i
någon form av riskområde.
Det är viktigt att LRF, och då
särskilt kommungrupperna, finns
med i de forum där detta är möjligt för att tidigt kunna påverka
förvaltningsplanen.
En för låg klassning innebär
onödigt stora åtgärder. Ett för
högt klassat vatten kan resultera
i sanktioner.

LRF Gävleborg och LRF Dalarna

Vattnets klassning viktig
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FEM AX TILL

Bo på lantgård – tips inför semestern

Bo på lantgård är ett koncept
som ser ut att ha stora framtidsmöjligheter. Fler gårdar tillkommer varje år och gästerna låter
inte vänta på sig.
I Dalarnas och Gävleborgs län kan
man bo på lantgård på cirka 35 olika
platser.
– Totalt sett finns i de båda länen
över 200 bäddar att hyra på landsortshotell, säger Lotta Zetterlund,
ombudsman LRF Dalarna/Gävleborg.
I Torsåker bor Ulrika och Kjell
Holmgren på gården Mårtens. De
har helt nyligen startat Bo på lantgård
i ett gammalt sommarhus som stått
tomt. 36 nätter är redan inbokade på
Mårtens gård av både privatpersoner
och företag.
Ulrika har verkligen haft fingertoppskänsla när hon inrett sitt hus.
Möblemanget har hon köpt på auktioner och via internet. Stilfulla gamla
möbler har fått ny färg och nya tyger.
Varje lampa, vas, duk – ja, i stort sett
alla detaljer är så smakfullt sammansatta att man drar djupt efter andan i
varje rum. Och rum finns det många,
tre sovrum med dubbelsängar, en
barnkammare med två barnsängar,
kök, matrum, vardagsrum, dusch och
toalett på bottenvåningen och stort
nykaklat badrum på övervåningen.
– För att gästerna ska kunna veta
vilken standard det är på boendet har
Bo på lantgård infört ett klassificeringssystem från ett till fem ax, säger
Lotta Zetterlund som själv är utbildad
klassificerare.
I Lantmagasinet finns samtliga

MÅRTENS GÅRD

Foto: Marianne Helgesson

MEDLEMSINFO FRÅN

Välkommen till Mårtens gård! Fem ax har Ulrika och Kjell Holmgrens boende
fått, den högsta klassningen.
gårdar dokumenterade med standard,
priser, utflyktsmål med mera. Där står
också om gästerna kan äta frukost
eller om det är självhushåll som gäller.
– Mårtens gård kunde omöjligt få

Detaljerna är viktiga.
Ulrika och Kjell har
satsat på att det ska
vara både praktiskt
och snyggt. De har
tänkt på allt från
barnsäkra fönsterspärrar och hundvakt
till supermys i badrummet. Och snart
kan även hästen följa
med på semester.

● Regionstyrelsen i Dalarna har träffat länets riksdagsledamöter – läs
mera på medlemsnätet.

mindre än fem ax i betyg, säger Lotta.
Ulrika har dock valt att inte erbjuda
några måltider, i alla fall inte i nuläget.
– Däremot har jag kontakt med en
cateringfirma som kan ställa upp och
leverera samtliga måltider hit.
Ulrika har verkligen tänkt på allt. I
varje sovrum finns till exempel fläkt
och hårtork, i vardagsrummet en
bokhylla med tidskrifter och litteratur,
invid tv:n ett skåp med dvd-filmer. Alla
rum på övervåningen har barnsäkra
spärrar i fönstren och på verandan
finns spel att använda utomhus.
– Den som har hund med kan gratis
få låna hundskålar och biabäddar.
Och vill familjen åka på utflykt utan
hunden så kan den få bo i
vår hundgård under tiden,
säger Ulrika.
Ulrika funderar också på att snygga
till i stallet på gården.
– Då kan ju gästerna även få ta med
sig sin häst på semestern, säger hon
entusiastiskt.

