Lördag 4 augusti 2012
kl 10 - 17

Lilla Hörngår’n
Välkommen till oss på Lilla Hörngår´n!
Adress: Norrsalbo 169, 730 71 Salbohed
Vi som driver detta ”en smula överdrivna” självhushållningsjordbruk heter JanErik och Annika, och vi har god hjälp av Jan-Eriks äldsta dotter Maria.
Vår målsättning med gården är att vi ska kunna äta kött från våra egna djur
som levt ett bra liv och fått ett naturligt, mestadels hemodlat och ekologiskt, foder
samt slaktas så stressfritt som möjligt, vilket innebär korta slakttransporter, allra
helst på gården.
Vår önskan är att gården skall fortsätta vara levande, även om vi inte har vår
ekonomiska försörjning från den.
Vi bedriver lammköttsproduktion med drygt 50 får med lamm och deras väktare:
fyra hundar av rasen Maremma, som vaktar mot varg. Vi har även en galt, två
suggor och en kulting, ca 20 höns med kycklingar, några myskankor med ällingar
samt som varje gård ska ha: några katter.
Vi hoppas på många glada besökare, den 4 augusti, som respekterar djurens
önskemål, samt ställer frågor och lyssnar på svaren.
Under Kom till Gården-dagen kommer vi att ha informationsskyltar med basfakta
uppsatta samt informera om hur Sveriges rovdjurspolitik påverkar vår verksamhet
och våra liv.

Hjärtligt välkomna önskar vi Er!

Kom till Gården är en bondgårdsrunda i Svartådalen, Sala Kommun
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 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 Västerfärnebo-Fläckebo lokalförening.
se oss på Facebook: www.facebook.com - sök efter “Kom till Gården”

www.svartadalen.nu

