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MoƟvaƟon Ɵll gårdsmiljöpriset
På Stora Lycke har man funnit användningsområden för alla
byggnader och renoverat dem smakfullt. Gården kännetecknas
av ordning och reda. Här är det liv och rörelse med flera hushåll
och en blomstrande snickeriverksamhet. Djur och lantbruks del
är prakƟskt genomtänkt och gården är vackert utsmyckad med
växter och dammar.
Lite om gården
Gården som består av cirka 100 ha åker och bete och 15 ha skog har varit
i släktens ägo på Anders mors sida sedan 1700-talet. Gården består idag
av nio bostäder fördelat på sex hus. Mona och Anders bor i mangårdsbyggnaden som när den byggdes 1924 av Anders morfar var ämnad som ett
tvåfamiljshus. Det gamla magasinet har byggts om av sonen Johan till
bostadshus bestående av två lägenheter. I den ena bor Johan tillsammans
med sambon Johanna Arvidsson den andra lägenheten hyrs ut. Nedanför
det gamla magasinet ligger en vacker damm. Johan och Anders har även
byggt om ett av gårdens andra hus till vävstuga och två lägenheter som
sommartid hyrs ut via turistbyrån och vintertid hyrs ut till SLU-studenter.
Bakom mangårdsbyggnaden ligger ett bostadshus som även det byggts
av Anders och Johan för cirka 6-7 år sedan. Huset är öppet upp i nocken
och består av två lägenheter, i den ena bor dottern Myssel och den andra
lägenheten hyrs ut. De två andra bostadshusen på gården är uthyrda, men
planeras att åter användas av familjen Ekström om några år.
När de slutade med grisproduktionen 2002 byggde Johan om de gamla
svinstallen till snickeriverkstad där han idag driver ”St Lycke Snickeri”. Det
gamla snickeriet byggde han om till häststall med plats för sex hästar. Alla
byggnaderna på gården är byggda i samma stil och runt alla hus är det
grusade gångar och planer för att lättare kunna hålla rent och snyggt på
gården. Framöver planeras att gjuta en tre meter bred platta framför hela
logen för att underlätta snöröjningen på vintern. Denna platta kommer
liksom resten av byggnaderna inklusive tvätthallen värmas upp av gårdens
halmpanna. Planer finns att byta ut några kvarvarande plåttak till tegel.
Mona som har drivit gården tillsammans med Anders ägnar nu mycket tid
åt den underbart vackra och välskötta trädgården, där det finns många fina
platser att slå sig ner på och njuta av den vackra utsikten över Hornborgasjön. I trädgården finns även en damm, en frukt- och grönsaksträdgård
och ett gemytligt lusthus.
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Kunskap
Utveckling
Hushållningssällskapet har kompetens inom lantbruk, landsbygd och miljö. Vi bedriver försöksoch 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.

