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Korsgården Mo  va  on  ll gårdsmiljöpriset
Martin Torstensson ti l ldelas Hushållningssällskapets 
gårdsmiljöpris år 2011 för a   han underhåller och utvecklar 
Korsgårdens byggnader på e   genomtänkt sä  .  Gamla byggnader 
används och får ny funk  on, nya byggnader har placerats och 
u  ormats bra med tanke på material och kulör. Sammantaget 
ger gården e   välkomnande och mycket välvårdat intryck. 

Lite om gården
Martin är tredje generationen på gården. Hans farfar köpte Korsgården på 
40-talet. För fem år sedan övertog Martin gården efter sin far. Till gården 
hör cirka 65 ha skog, 35 ha åker samt 35 ha beten. Martin arrenderar 
dessutom 55 ha åker och beten. Den huvudsakliga driftsinriktningen är 
nötköttsproduktion. I det fyra år gamla djurstallet fi nns det plats för ca 70 
dikor. Ungdjuren inhyses i en liknande hallbyggnad av trä, byggd 1998. 
Stallarna är placerade parallellt med varandra och med ett lagom avstånd 
från bostadshusen. Alla ekonomibyggnader är rödfärgade och med en-
hetligt svarta tak. Samtliga byggnader har försetts med hängrännor och 
stuprör för att skydda fasaderna. 

Gården, som ligger mitt i byn Öglunda, ger på avstånd ett samlat intryck. 
Vid den inbjudande uppfartsvägen fi nns en skylt med gårdens namn, 
vackra lyktor pryder uppfarten och ger fi n belysning vintertid. Trädgården 
är inramad av ett gediget trästaket och på framsidan mot vägen fi nns en 
tilltalande stenmur. 

Martin och hans sambo Linda Furåker bor i mangårdsbyggnaden. Det fi nns 
ytterligare två bostadshus på gården. I det lilla gråa stenhuset som var 
affär fram till 60-talet bor Martins syster.  Martin berättar att han har bytt 
ut ett tak per år och nu är alla tak av rött tegel och i mycket gott skick. 
Mangårdsbyggnaden har fått en uppfräschning utvändigt sedan Martin fl yt-
tade in. Fönster är bytta, men i samma stil som de gamla, en fönsterkupa 
har byggts på taket och allt är smakfullt målat i gul beigt och rött. De 
närmsta byggplanerna på gården är att renovera den välbevarade äldre 
ladugården invändigt. Innertaket ska tas bort och utrymmet användas som 
halmlager. En stor port kommer att placeras på baksidan av byggnaden. 
Fasaden på framsidan kommer inte att förändras. En annan åtgärd som 
kommer ske inom kort är att fl ytta in dieseltanken i ett nybyggt utrymme. 

Martins fi losofi  vad gäller investeringar i gården är att göra allt rejält och 
noggrant från början och inte vara dumsnål. 
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Hushållningssällskapet har kompetens inom lantbruk, landsbygd och miljö. Vi bedriver försöks- 
och utvecklingsverksamhet. Det bidrar till att vi alltid kan ge våra kunder den senaste kunskapen. 
Vår rådgivning är fristående, det vill säga helt fri från kommersiella och partipolitiska intressen.

UtvecklingKunskap Fristående  www.hushallningssallskapet.se/r


