
Fallängetorp
I Svartådalen, i utkanten av Västerbykil i Norra Västmanland, på gränsen till Dalarna, ligger vår gård Fallängetorp.
Gården har anor från mitten av 1600-talet och vi är andra generationen Hellstrand.
Fallängetorp är en typisk skogsgård med marker som passar för husdjursdrift och fram till slutet av nittiotalet drevs här eko-
logisk mjölkproduktion.
Idag har vi en KRAV-godkänd ekologisk produktion av nöt- och lammkött. Vi arbetar tillsammans med 2 andra gårdar i
Gröna Hagars Kött och säljer våra köttlådor och charkprodukter direkt till kund. Den 2 augusti är det öppet hus på Falläng-
etorp och hela dagen är fylld av roliga aktiviteter och sevärdheter! Se till exempel hur det
går till att bereda skinn.
Blir du hungrig serveras lunch tillagad av Gröna Hagars råvaror och det finns även möjlighet
att handla så ta med kylväskan!
Nytt för i år är att vi har gårdsloppis i Fårpalatset.  Mellangården, vandrahemmet med hög
tillgänglighetsanpassning är öppet hela dagen för visning. Därifrån utgår Trollstigen, en
skogspromenad där ni träffar skogsmullarna från Mellanskog med prova på verksamhet för
både barn och vuxna. Barn och vuxna kan prova på att karda, spinna ull eller skinnbered-
ning åka en tur med traktor och vagn. Tillsammans med Mellanskog får du tillverka din egen
fågelholk som du kan ta med hem. 
Mot en mindre kostnad du testa en Zoom Uphill, en rolig upplevelse som ökar tillgänglighe-
ten till djur och natur för alla.

Boka in den 2 augusti!
Program:
Försäljning av fårskinn och Gröna Hagars Kött produkter under hela dagen.
Utställning längs Trollstigen av lokala konstnärer.
Tur med traktor en gång i timmen mellan Fårpalatset och Mellangården

Under hela dagen finns följande prova på aktiviteter för barn och vuxna:
- karda, spinna ull  och skinnberedning med lokala hantverkare 
- köra Zoom Uphill
- tillverka fågelholkar och andra finurligheter med skogsmullarna
från Mellanskog längs TrollstigenVisning av Mellangården
och promenad längs Trollstigen
Gårdsloppis i Fårpalatset

Mellan kl 12-15 serveras Lunch av Gröna Hagars Kött

Lördag 2 augusti 2014
kl 10 - 17

www.fallangetorp.se

www.svartadalen.nu

Kom till Gården är en bondgårdsrunda i Svartådalen, från Karbenning till Skultuna.

Under en dag håller vi öppet hus på gårdarna i Svartådalen. Alla är välkomna för att få en inblick i hur råvarorna till vår
mat produceras. För att vi ska kunna få ett hållbart samhälle krävs det att vår medvetenhet öppnas för det lokalproduce-
rade. 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 Västerfärnebo-Fläckebo lokalförening.

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

Zoom Uphill


