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Kunskapens frukt lockade många till
öppen gård i Öjebyn
Sista helgen i augusti öppnade Hushållningssällskapet
traditionsenligt portarna till Öjebyn Agro Park. I år fick
besökarna bland annat lära sig mer om skötsel och
beskärning av kunskapens frukt, nämligen äpplet.
Öjebyn Agro Park är en
försöksgård där Hushållningssällskapet driver försöksodlingar
och projekt med koppling till
lantbruk, odling, livsmedel,
teknik- och landsbygdsutveckling
av olika slag.
Försöksverksamheten
bedrivs för att se hur våra nordliga förhållanden och förändrat
klimat påverkar grödor, sådd
och skörd med syfte att få fram
tåliga grödor med hög odlingssäkerhet.
Det är fjärde året i rad som
Hushållningssällskapet inbjuder

till öppen gård för att visa upp
verksamheten.
MÅNGA AKTIVITETER
Årets stora dragplåster var
visningen av äppelträdsbeskärning. Beatrice Wiström, lokalt
ombud för Pomologerna i Västerbotten visade och berättade
om äppelodling, sorter, skötsel
och beskärning inför nyfikna
åskådare.
Även trädgårdsvandringen
lockade en stor grupp som
bjöds på färg, form, doft och
avsmakning av olika sorters bär

Rekordmånga deltagare vid
hästpremiering i Västerbotten
Sommarpremieringen är en stor
händelse för alla hästälskare
och avelsintresserade hästmänniskor. Här kan man få sin häst
avelsvärderad, oavsett vilken
ras man har.
Hästarna poängbedöms
efter exteriör och rörelser, härstamning, hälsotillstånd och i
förekommande fall prestationer
hos hästen.
I de fall avkommor finns ska
även de vägas in i resultatet.
Vissa hästar ska även avlägga
körprov och bruksprov.

Beatrice Wiström föreläste om äpplen och beskärning.
och grönsaker som odlats på
gården.
Ingevald Holmqvist från
Pite-Älvdals Biodlarförening
höll föreläsning vid visningskupan som finns på gården. Han

Hästkrafter
i Öjebyn

Vinterförvara
dina fordon
hos oss

Foto: Vildhallon

Premieringarna genomförs i
Boden för norrbottningarna och
i Umeå för västerbottningarna.
I år var det drygt 50 hästar
anmälda i vardera län, vilket
också är en rekordnotering i
Västerbotten.

berättade om bin, deras liv och
dess förmåga att producera honung. – Ett samhälle kan bestå
av 70 000 bin och producera
upp till 20 kilo honung säger
han till PT.

I projektet ”Öjebyn Agro Park,
kulturpark” har Hushållningssällskapet via Landsbygdsprogrammet fått medel för att
restaurera och fixa i trädgården
i Öjebyn. Här används naturliga
hästkrafter för att lasta avverkade träd och sly.

Vi har plats för din husbil,
husvagn eller båt på
vår stadsnära fastighet i
Sunderbyn i Luleå. För mer
information kontakta:
Karin, 070-185 61 00 eller
Anders, 070-209 62 80

www.hushallningssallskapet.se | www.facebook.com/hsbdac | www.landsbygdinorr.blogspot.com

Aktuella utvecklingsprojekt
En landsbygd som lockar med
ett näringsliv som växer. Det
är vår vision. I vår projektverksamhet är målet att skapa
lönsamt företagande genom
att stärka befintliga företag
och stödja utvecklingen av nya.
Här hittar du våra pågående
projekt. Följ oss på facebook för
aktuell information och läs mer
om projekten på hemsidan.
NORRBOTTEN
Med mål och marknad i
sikte - Start 11/10
För dig som funderar på att
utveckla en gårdbutik eller förädling med gården som bas.
Upplevelser med gården
som bas - Start 18/10
Paketering och prissättning av
upplevelsebaserade aktiviteter.

Paul Sandbergs stiftelse

VÄSTERBOTTEN
ULLiHOP
Ett samarbetsprojekt för att
skapa nya jobb genom att öka
användningen av lokal ull. För
ullproducenter, ullförädlare och
företag som säljer ullprodukter
eller tjänster kopplade till ull.
För dig som vill samarbeta
kring utveckling av produkter,
affärsidéer och öka din kunskap
om ull.

Bidrag för djur, investeringar, underhåll med mera till aktiva
mindre jordbrukare inom förutvarande Nederluleå socken.
ANSÖKAN SENAST 31 OKTOBER. Information och
ansökningshandlingar: www.hushallningssallskapet.se eller
ring Hushållningssällskapet, tel 0920-24 41 80.

Bli medlem du också!

Lär mer om EKO
ERFA-träffar och seminarier för
ekologiska lantbrukare och trädgårdsodlare.

Klappar ditt hjärta också för landsbygden? Som medlem i
Hushållningssällskapet stödjer du vårt arbete för de näringar
som vill utveckla landsbygdens resurser, till nytta för alla
som bor och verkar där. Bli medlem genom formuläret på
hemsidan eller ring 0920-244 180 så hjälper vi dig!

Grön omsorg och rekreation
Kurser för landsbygdsföretagare
som vill utveckla tjänster inom
omsorg, hälsa och rekreation.

Samverkan Norrbottnisk
matproduktion
Introduktionsträff 28/9. Studieresa planeras till vecka 45.

Utveckling av gårdsbutiker
och egen förädling
Nyttiga kurser för företagare
som vill öka sina möjligheter
inom förädling och försäljning.

>>> För mer information
kontakta Helena Zimmer,
e-post: helena.zimmer@
hushallningssallskapet.se
eller via telefon: 070-209 61 01.

>>> För mer information
kontakta Anna Molander,
e-post: anna.molander@
hushallningssallskapet.se eller
via telefon: 070-188 48 25.

Din genväg till
kurser, seminarier
och utbildningar.
www.facebook.com/hsbdac

www.hushallningssallskapet.se
Telefon växel: 0920-244 180
www.facebook.com/hsbdac

Kommande aktiviteter
Läs mer om aktiviteterna på www.hushallningssallskapet.se/kalender
ÄPPLETS DAG PÅ ÖJEBYN
AGRO PARK
25 september • kl 14-19 (dropin) • Patrons Allé 10, Öjebyn
Äppelutställning med smakprov,
sortbestämning, självplock m.m.

STUDIERESA TILL SM I ULL
OCH HANDSPINNING
29 september - 1 oktober •
Dala-Floda
Anmälan till Helene Skogqvist,
070-343 42 54

GÅRDSBUTIKENS DAG
– NORRBOTTEN
1 oktober • kl 10-16 • Olika
orter i Norrbotten.
Se medverkande gårdsbutiker
på hemsidan.

STUDIERESA NORGE MED
TEMA: GROVFODER
7-9 november • Helgeland,
Norge.
Anmälan till Helene Skogqvist,
070-343 42 54

LANDSBYGDSFRUKOST MED
LOKALA HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET NEDERLULEÅLULEÅ STAD
• Tema: Framgångssagan Lilla
Skafferiet. 13 okt. kl. 07.3009.00 hos Lilla Skafferiet.
• Tema: Skog. 17 nov. kl.
07.30-09.00 på Örnvik Hotell
& Konferens. Preliminärt med
Herman Sundqvist.

FILBRYTA MED
SKELLEFTEORTENS
HUSHÅLLNINGSGILLE
13 oktober • kl 18.00 • Anderstorps kyrka Skellefteå. Direktör
Astor Wikström berättar om
företaget Alimak.
Anmälan senast den 8 oktober
till Anders, 0910-156 65 eller
Gunnar, 0910-801 92

