
 Kom till Gården är en runda i Svartådalen, från norr om Västerfärnebo till Skultuna som visar upp landsbygdens mångfald för 
att kunna producera råvaror till mat, hålla landskapet öppet och landsbygden levande.  
Under en dag håller vi öppet hus på några gårdar i Svartådalen. 
För att vi ska kunna få ett hållbart samhälle krävs det att vår medvetenhet öppnas för det lokalproducerade. I slutändan är det 
konsumenterna som avgör landsbygdens framtid. En levande landsbygd är en del av vårt kulturarv och ett andningshål för oss 
alla. Kom till Gården är ett initiativ från Svartådalens Bygdeutveckling i samarbete med LRF Färnebo-Fläckebo lokalförening.

se oss på Facebook: www.facebook.com  - sök efter “Kom till Gården”

  www.svartadalen.se
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kl. 10 - 17 Hagalunds G ård

Vi har som sjätte generation tagit över gården i början av 2019. I dagsläget 
jobbar vi med att bygga upp andelsägda djurbesättningar där våra kunder följer 
en grupp djur under produktionstiden. Vi arbetar med stor 
öppenhet och mycket glädje.

På gården finns höns, kalkoner och utegrisar. Vi är tre systrar som 
tillsammans med våra respektive driver gården. Förutom 
djurhållningen brukar vi gårdens åkrar och bedriver ett aktivt skogsbruk.
Den tredje augusti välkomnar vi alla hem till oss.

Kom och hälsa på hönsen eller spana in en 
kalkon på nära håll. Vi visar även gärna våra 
grisar som lever ett riktigt härligt grisliv med 
trynet djupt ner i jorden. Hos oss kan ni åka 
hölass efter vår maskottraktor ’Lille Forden’, gå 
en tipspromenad eller besöka vårt loppis torp. 
Medans barnen leker i våra traktorer kan de 
vuxna avnjuta en våffla med sylt och grädde i 
trädgården eller svalka sig med en glass.

Hagalunds Gård är beläget på Åsen ca 3 km norr om Salbohed.

Självklart går det även bra att under dagen registrera sig som andelsägare om man gillar 
det man ser och vill vara en del i vår gård och vår djurhållning.

w w w.hagalundsgård.se


