Besöksgårdar

Ett projekt finansierat av landsbygdsprogrammet

Besöksgårdar
Besöksgårdar är en idéell förening som bildats
som en spin-off av LRF Mälardalens kurs
Besöksgårdar i Mälardalen; ett projekt finansierat
av landsbygdsprogrammet.
Medlemsgårdarna uppfyller följande kriterier:
Gården ska ägas/drivas av en diplomerad
besöksvärd.
Gården ska vara lantligt belägen i Mälardalen
Gården ska ta emot besökare. Var och en som
är medlem, själv avgör i vilken utsträckning
och under vilka former
Gården ska utöver produkter/tjänster erbjuda
aktiviteter som ger ett mervärde för besökaren
t ex i form av kompetensöverförande (historia/djur/natur/kultur)
Föreningens målsättning är att befästa och
sprida varumärket Besöksgårdar samt
nätverkande för stöttning och idé- och
erfarenhetsutbyte.

www.besoksgardar.se | Facebook: Besöksgårdar

Elfviks Gård (30 min från Stureplan)
Lennart Sund och Johanna Lagercrantz
arrenderar Elfviks Gård av Lidingö Stad.

Gårdens inriktning:
Elfviks Gård ligger i Långängen-Elfviks naturreservat och är idag ett
naturvårdande jordbruk baserat på betesdrift med får och hästar samt
vallodling. Gården består av 120 ha mark på norra och södra Lidingö.
Gården är öppen för allmänheten och är ett vanligt utflyktsmål för daghem
och skolklasser på vardagar, på helgerna kommer besökande i alla åldrar
per fot, buss, cykel, skidor eller bil.
På gården finns inackorderade hästar, en ridskola, får, getter, kaniner, höns och
katter. Här finns en gårdsbutik och café Nyfiket som säljer gårdens egna
lammskinn, honung, hantverk mm, ett ljusstöperi Kalasljus, ostmejeriet
Geten Gerda & Ko, Lidingö finssnickeri och Väveriet.

Detta erbjuder vi våra besökare:
Titta på gårdens alla djur, besök ljusstöperiet, ostmejeriet, Väveriet eller varför inte vårt kafé/gårdsbutik Nyfiket?
Här kan du ta en härlig fika och kanske köpa ett av gårdens lammskinn, lammkorv, honung, marmelad eller andra
hantverksprodukter.
Öppettider: Gården har öppet året om, dygnet runt. Nyfiket har öppet torsdag-söndag kl 11-16
Välkomna!

Kontaktuppgifter:
Elfviks gård, Lidingö | tel 070-190 01 47 | info@elfviksgard.nu | www.elfviksgard.nu
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Grävelsta Gård Vallentuna
Vi som bor på och driver Grävelsta gård heter
Rose-Marie och Roger Billefält.

Gårdens inriktning:
Vi bedriver avelsverksamhet med en renrasig Leicesterfårbesättning,
skogsbruk i egen regi samt en liten biodling och håller höns.
Vårt mål med gården är att kunna ta tillvara på gårdens naturliga resurser
med hjälp av fåren samt biodlingen.
Vi vill producera bra ekologiskt, närproducerat kött som säljs genom
återtag från slakteriet. Under året planeras även utökning med utegrisar.

Detta erbjuder vi våra besökare:
Studiebesök anpassat efter kundens önskemål. Ex visning av fåren samt berättelse om Fåråret.
Visning av biodling samt berättelse hur biodlingen fungerar på vår gård. Visning av solcellsanläggning och
småskaligt skogsbruk. Visning av gårdens örter och vad man kan använda dem till.
Försäljning av lammlådor, skinn och honung. Rundvandring i de gamla odlingslandskapet med guidning.
Grillning ute på en naturskön plats med berättelser om trakten och historier därifrån.

Kontaktuppgifter:
Grävelsta Lamm AB | Grävelsta 1, 18692 Vallentuna | Tel 08-510 234 55
Rose-Marie Billefält 070-583 37 88 | Roger Billefält 070-855 69 35 | lamm@gravelsta.se | www.gravelsta.se
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Gamla Prästgården Adelsö
Ägare Katarina och Siegfried de Joussineau
Språkkunskaper: svenska, engelska, tyska, franska, spanska.

Gårdens inriktning:
Jord- och skogsbruk samt landskapsvård med betesdjur.
Fastighetsuthyrning, besöksverksamhet, guidningar och rumsuthyrning.

Detta erbjuder vi våra besökare:
Övernattning i kulturhistorisk miljö; de vackra omgivningarna erbjuder vackra promenader samt bad och fiske i
Mälaren. Adelsö gamla prästgård från 1700-talet ligger mitt i det vackra Mälarö-landskapet, omgiven av beteshagar
och böljande åkrar samt historiska minnen från vikingatiden. För den historiskt intresserade finns möjlighet att
besöka fornlämningar från vikingatiden och guidade visningar kan ordnas. Gårdsvisningar med inriktning på jordoch skogsbruket med kulturlandskapsvården kan också ordnas. Den gamla prästgården är en utmärkt utgångspunkt
för besök av andra sevärdheter på Mälaröarna; Birka, Helgö, Drottningholms och Svartsjö Slott m.fl.

Kontaktuppgifter:
Gamla Prästgården | Adelsö ringväg, 178 92 Adelsö | tel 08-560 511 84 alt 070-664 43 26 | kjagwitz@gmx.de
www.countryrooms.se
Adelsö ligger 50 km från Stockholm och nås lätt via Stockholms Lokaltrafik.
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HÖKERIET Vallentuna
Granby Gård med besöksmål Hökeriet
drivs av Anders Johansson och Lise Nelzén.
Gårdens inriktning:
Hökeriet på Granby har butik, servering och är en besöksverksamhet på ett modernt lantbruk mitt i ett historiskt
kultur landskap.
På Granby odlas främst spannmål och raps, foder till djuren i form av korn, vall och havre. Vi föder upp Charolais
och är mycket stolta över att hantera allt från naturlig betäckning till försäljning av välhängt marmorerat nötkött
direkt till konsument.
Granby Gård ligger i ett välbevarat, levande kulturlandskap präglat av flera tusen års jordbruks- och
boskapsskötsel. Här finns lämningar efter en
vikingatida stormansgård och världens till ytan
största runristning i häll.

Detta erbjuder vi våra besökare:
Hökeriet erbjuder besökare en kulturhistorisk upplevelse och samtidigt en inblick i modern lantbruksskötsel.
I butiken finner ni gårdens nötkött, rapsolja, mjöl, honung och livsmedel från utvalda producenter. Hos oss hittar ni
även hantverk och andra omsorgsfullt valda produkter. Vi håller med turistinformation och samarbetar med både
svenska och utländska resebolag. Här kan ni boka både guidning på området till längre turer med buss.
Det finns ut märkta vandringsleder och trakten är mycket populär bland både vandrare och cyklister.
Hökeriet håller också kurser och utställningar. Hos oss ges stora möjligheter att boka ett personligt utformat besök.
Vi finns i en laxtimrad flygelbyggnad där stor hänsyn tagits för att bevara det gamla. Det ger dig som besökare en
genuin stämning med hög mysfaktor. Lokalen kan bokas för andra tillställningar, evenemang och konferens.

Kontaktuppgifter:
Hökeriet | Granby Gård, 186 94 Vallentuna | tel 08-612 30 05 | info@hokeriet.se | www.hokeriet.se
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Jädra Gård Enköping
Jädra Gård är omnämnd som plats första gången år 1370.
Vi som bor här idag är Anna-Mia & Thomas.
Jädra är fornnordiska och betyder rand eller kant t.ex. i betydelse
utkant av bebyggelse.

Gårdens inriktning:
Utbildning av häst & ryttare inom klassisk dressyr.
Bo på lantgård samt ett mysigt Lanthotell.

Detta erbjuder vi våra besökare:
Jädra Häst är ett egen utvecklat koncept, där du kommer och rider på
våra välutbildade dressyrhästar och där utbildning ingår.
“Bo med Bonden” gör du genom att vi erbjuder Bo på Lantgård och att
du kan vara med i Bondens vardag så mycket du själv vill och rår med.
Jädra Lanthotell är ett mysigt boende i Bed & Breakfast format för folk
som reser och där du naturligtvis är välkommen att ta med hunden.

Kontaktuppgifter:
Jädra Gård | Vårfrukyrka, 745 95 Enköping | tel 070-899 29 19 | thomas@jadra.se | www.jadragard.se
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Markims Bergby Vallentuna
Jag heter Andreas Johansson och jag arbetar på gården tillsammans med
mina föräldrar. Gården har varit i vår familjs ägo sedan 1953, då min farmor
och farfar köpte den. Jag bor här tillsammans med min fru Matilda och våra
två söner.
Jag är utbildad högskoleingenjör och har också läst beteendevetenskap.
Efter tio år som programmeringskonsult sadlade jag om och startade eget
företag. Nu har jag haft eget företag i två år och det är lärorikt och utvecklande.

Gårdens inriktning:
Gårdens främsta inriktning är nötköttsproduktion. Kalvar köps in då de är
ca två månader. När de har blivit 17 månader säljs de till Scan.
På gården finns även ett flertal tackor med lamm. På hösten säljer vi lammkött till privatkunder. Slakten sker på ett närbeläget och familjeägt slakteri. Det odlas spannmål för eget bruk och för
försäljning till Lantmännen. Vi säljer ensilage till närliggande hästgårdar. Ungefär hälften av gårdens areal är skog.

Detta erbjuder vi våra besökare:
Besöket delas in i två delar. I den första delen visar vi runt på gården och berättar om våra djur och vårt arbete.
Under den andra delen berättar vi om gårdens och socknens långa historia. Markim ligger i ett kulturlandskap och
många historiska lämningar finns kring vår gård från olika århundraden. Vi visar det första dokumentet där gården
nämns för första gången - nämligen år 1287!

Kontaktuppgifter:
Andreas Johansson | Markims-Bergby 1, 18693 Vallentuna | tel 070-457 55 97 | andreas@markimsbergby.se
www.markimsbergby.se
Markims-Bergby ligger i de norra delarna av Vallentuna kommun.
Härifrån är det ett stenkast till Upplands Väsby, Sigtuna och Arlanda.
Med bil tar det ca 40 minuter till Stockholm C och ungefär samma tid till Uppsala.
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Tama kalven Gulliver med sin kompis flasklammet Francis

Pröva rida på en ko eller annat upplevelsepaket med djuren

En latte från espressobaren med mjölk från fjällnärakor

Resta Gård Lillån Örsundsbro
Resta gård, med det karakteristiska stenhuset som kallas Klostret, ligger i en
dal med åkermark, beten och ängar, med Lillån ringlandes genom landskapet.
Det är en vacker dal som varit bebodd sedan formtid, vilket de många fornlämningarna vittnar om. Gården har en ägarlängd sedan 1296, men sedan 2007
äger och driver Anna och Fredrik Hane gården med fokus på ekologisk odling
och etisk djurhållning.
Gårdens inriktning:
På Resta gård lever djuren ett naturligt liv året runt, långt ifrån storskalig, konventionell köttproduktion.
Vår gård drivs helt ekologiskt och är dessutom KRAV-certifierad. Djuren vistats ute, ungarna får vara med sina
mammor tills de inte vill dia längre och de får fri tillgång till mat som de mår bra av.

Detta erbjuder vi våra besökare:
Som besöksgård vill vi gärna dela med oss av glädjen att få se på lyckliga djur som får leva ett naturligt liv. I vårt café
och gårdsbutik kan man få en karta och gå runt på gården och titta på alla djuren. Är det rätt väder så håller vi en
öppen eld så att man kan grilla korv eller fika inne i gårdsbutiken, varmhållen av en kamin på vintern. Det är litet
och trångt men mysigt. Vi säljer vårt kött, korv, must och marmelader direkt till våra besökare. Vi har även naturlig
mjölk från våra fjällnära kor på glasflaska till försäljning och lite av varje som vi själva gillar. På sommaren har vi
också våra KRAV-odlade ekologiska grönsaker. Det går att följa vår odling och från jord till bord.
Vi har lamm, grisar, fjällnära kor, limosinkvigor, hästar, kaniner, katter och en vallhund. Vi bygger två hotellrum för
er som vill komma och bo hos oss en kortare tid samt permanentbostäder för uthyrning.
From maj 2015 kommer vi också ha en filial till gårdsbutiken i Gamla Stan på turiststråket Västerlånggatan.

Kontaktuppgifter:
Tel 0171-466 280 | info@restagard.se | www.restagard.se | FB: Resta Gård | Instagram: restagard
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Solgläntan Grävelsta Vallentuna
Solgläntan, Vallentuna Kattcenter, ägs och drivs av Lena Engen Bäckström med familj.

Gårdens inriktning:
Kattpensionat
Kattpresentbutiken Katt!Katt!
Omplacering av hemlösa katter
Uthyrning av 1700 tals torp.
På gården har vi även höns, påfåglar och hästar.

Detta erbjuder vi våra besökare:
Drop-in för att besöka våra hemlösa katter, varje torsdag kl 15-17.30
Det går även att boka in tid för besök andra tider.
Vi firar hemlösa kattens dag den tredje söndagen i maj varje år och har Julshopping/öppet hus på Solgläntan
en helgdag i december. Andra evenemang under året utlyser vi på vår facebooksida ”Solgläntans kattpensionat”
I samband med vår stuguthyrning tipsar vi om lämpliga badställen, svamp och bärmarker samt ”offerplatsen”
i skogen där man kan grilla och äta sin medhavda matsäck.
Vi finns nära Skålhamravägen, som är en kulturmärkt väg med massor av runstenar.

Kontaktuppgifter:
Solgläntan |Grävelsta 16, 186 92 Vallentuna | tel 08-510 235 13, 070-713 758 | info@kattpensionat.com
www.kattpensionat.com
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I det gamla magasinet finns två butiker med delikatesser, kläder, smycken och möbler

Säbypralinen kan du köpa i vår choklad- och lakritshörna

Habbybilsträffar varje onsdagskväll hela sommaren

Stora Säby Gård Åkersberga
Gården drivs av familjerna Sjöström.
Släkten kom från Östergötland 1950 och sedan 70-talet har bröderna
Gunnar och Magnus stått för driften. Nu är tredje generationen, bestående
av fem kusiner, på väg att ta över. Det finns stora visioner inför framtiden.
Stora Säby Gård ska bli en ännu mer välkänd destination för såväl svenska som
internationella turister. Sjöströmarna är också väldigt aktiva i lokalsamhället och
h
utvecklingen av företagandet på landsbygden.

Gårdens inriktning:
Gården är en besöksgård och en handelsplats med butiker, café, marknader och evenemang. Utöver att erbjuda
besökarna en genuin miljö, härlig natur och upplevelseshopping är en viktig del av verksamheten att vara en plattform för småföretagare. Här kan nya affärsidéer och lokalproducerade produkter nå ut till fler.

Detta erbjuder vi våra besökare:
På Stora Säby Gård finns utemöbler, inredning, kläder, delikatesser, växter, leksaker, choklad och smycken. Du kan
även besöka gårdsmuseet eller äta lunch i restaurangen. För barnen finns kaniner att klappa och en liten tipsrunda
med pris till alla. Höst- och julmarknader anordnas och i butikerna kan du ofta delta i event på olika teman.
Driver du företag finns här fina lokaler för butiker, evenemang eller lagerhållning.

Kontaktuppgifter:
Stora Säby Gård, 184 42 Åkersberga | info@storasabygard.se | www.storasabygard.se
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Tyresta Gård Tyresta Nationalpark, Vendelsö
Tyresta Lanthandel och Bed&Breakfast ägs av Katarina Warg och Micke Jensen. Vi är också anställda för att driva
lantbruket, inackorderingsstallet och besöksverksamheten på Tyresta gård.
Micke har jobbat med lantbruk i allmänhet och kor i synnerhet i hela sitt liv. Katarina är hästtjejen och har tidigare
jobbat med bl a grafisk formgivning/marknadsföring, undervisning och verksamhetsutvckling.

Gårdens inriktning:
Besöksgården drivs ekologiskt och håller svenska lantrasdjur som du kan se
betande i det historiska kulturlandskapet.
På gården finns den lilla lanthandeln med ett härligt sortiment av hemkokt
marmelad, hembakta skorpor, pinfärska lantägg, handstöpta ljus och andra
trevligheter. På grillplatsen grillar du själv lanthandelns finfina korvar.
Strax intill ligger vårt genuint hemtrevliga Bed&breakfast som kan emot upp
till åtta övernattande gäster, prisvärt och bekvämt.

Detta erbjuder vi våra besökare:
Upplev landet mitt i storstan!
Tyresta gård ligger i Tyresta by, Tyresta nationalpark i Haninge kommun.
En unik landsbygdsmiljö alldeles utanför Stockholms stadsgräns. Vi erbjuder olika aktivitetspaket; för familjen,
kompisgänget, den flärdfulle, livsnjutaren eller den hälsomedvetne. Du kan besöka bondgården, vandra i nationalparken eller bara söka skogens lugn. Varje dag är lanthandeln öppen och korvgrillen tänd. I byn finns också Nationalparkernas hus med intressanta utställningar och guidningar och ett café. På www.tyresta.se hittar du Tyresta bys
årsprogram med allt från midsommarfirande, ljusfest i advent, till ugglespaning och spelmansstämma.
Lokalbussen går från byns egen hållplats ända in till stan!

Kontaktuppgifter:
Tyresta Lanthandel och Bed&Breakfast | Tyresta by, 136 59 Vendelsö | tel 070-671 85 48
katarina.warg@tyresta.se | FB: Tyresta Lanthandel och Bed&breakfast| www.tyresta.se
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VennerBO 3 km norr om Sigtuna
VennerBO Butik, Café, Rum & Stugor
ägs av Jacqueline Graf-Ottestig & Lars-Åke Ottestig.
Här bor också våra söner Axel och Nils samt Jacquelines mamma Anna-Brita.
Vi har två hundar, Caresse & Ripsy, katten Skrållan
och en mycket envis minigris som heter Frasse.

Gårdens inriktning:
Vi hyr ut rum och stugor året runt, från enklare stuga med våningssängar till mindre lägenhet i romantisk stil.
På sommaren öppnar vi upp vår cafévagn där vi serverar hembakat från gården och bär plockade i skogen.
Sitt i vår trädgård och njut av atmosfären!
Vi har även en butik där vi vill förmedla en känsla av gammalt och nytt från förr till nu.
Vi har även en webbutik där vi säljer smyckessjalar. JaQaL - en sjal för alla tillfällen.

Detta erbjuder vi våra besökare:
Vi erbjuder en familjär och hemtrevlig atmosfär i en typisk svensk miljö från 1750-talet och framåt.
Husen är röda med vita knutar. Varje rum/stuga har sitt tema och egen entré.
Butiken ligger i vårt äldsta hus daterat till 1750-talet.
Under sommarmånaderna när cafévagnen är öppen och om vädret tillåter får man sitta i vår gröna trädgård
och ta en avkopplande fika. Vid regn är man välkommen att fika i vårt galleri.

Kontaktuppgifter:
VennerBO | Vassundavägen 180, 193 91 Sigtuna | Jacqueline Graf Ottestig tel 070-425 25 40
www.vennerbo.se | www.jaqal.se (sjalarna)
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Åsta Gård Dunker Malmköping
Vi som driver och äger Åsta Gård är Olle Ekström och Nina Marin.
Olle är uppvuxen på gården, han har alltid arbetat med jord och skog. Nina är uppvuxen på en gård och är utbildad
sjukgymnast/fysioterapeut. Vi har stort intresse för miljö, hälsa och fritid. Vi har tillsammans format
gården och verksamheten som den drivs i dag.

Gårdens inriktning:
Veckovis uthyrning Vi hyr ut 3 bostäder. Ett enfamiljshus med 10 sängplatser (3 sovrum)
En lägenhet med 8 sängplatser (4 sovrum) En lägenhet med 6 sängplatser (2 sovrum)
Alla bostäder har sjöutsikt stora välutrustade kök med diskmaskin och badrum med dusch och tvättmaskin.

Detta erbjuder vi våra besökare:
Avkoppling i en tyst lugn och rogivande miljö, tillgång till roddbåt, bastubad och fiske. Stor trädgård att leka i
eller bara vara. Grillar och eldplatser finns utomhus. Efter överenskommelse kan vi ordna utomhusmatlagning,
fysioterapeutisk behandling och medicinsk-yoga pass.

Kontaktuppgifter:
Nina Marin | tel 072-748 28 37| ninamarin@hotmail.com | www.åstagård.se
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