
 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

Vidderna  Ljuset  Lugnet

MÄLBY GRUS AB

Wernergårdens 
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Lördag 3 augusti 2019
kl. 10 - 17 Fröjds  Gröna

Norr om Västerfärnebo ligger Fröjds Gröna. Här odlar vi grönsaker i fasta bäddar på 
friland och i växthus. Vi odlar en hel del olika sorters grönsaker men satsar primärt på 
det som går att ha i en sallad. Tomater, gurka, sallat, grönkål. 
I år har vi även börjat testa att odla ätbara blommor.

På gården odlar vi enligt ekologiska principer och använder 
oss endast av gödsel och andra produkter som är godkända 
för ekologisk odling eller KRAV-odling.

I våra fasta bäddar och växthus praktiserar vi en plöjningsfri-
odling för att gynna mikrolivet i jorden. 
Det lyckas vi med genom att täckodla med kompost.

Förutom att odla drivs här även en byggfirma specialiserad på 
timmerhus och äldre trähus. Den mesta av tiden går åt till att 
renovera äldre hus som behöver kärlek, men vi bygger även 
nya hus enligt kunders önskemål.
Kom och prata byggnadsvård och timmerhus  med oss!

Program
Kl.10.00 Guidad tur av odlingarna (15min)
Kl.11.00 Timmerhus (15 min)
Kl.12.00 Guidad tur av odlingarna (15min)
Kl.14.00 Timmerhus (15min)
Kl.15.00 Guidad tur av odlingarna (15min)
Kl.16.00 Timmerhus (15min)

Hela dagen
Försäljning av grönsaker
Fika-servering och
utställning om hur timmerhus är uppbyggda

Svartådalens Bygdeutveckling kommer finnas på 
plats hos oss och informera om olika besöksmål 
under dagen.


