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Fin fångst på Fiskets dag
Första juli var det fritt 
fram för våra medlem-
mar att fi ska gratis på 
Hökensås. Fiskets dag 
ingår i medlemsavgif-
ten och det var många 
som tagit tillfället i akt 
att göra sig en skön 
picknickdag i det härliga 
vädret.

I år tog jag mig till Hökensås 
för att se om det fanns några 
medlemmar på plats vid Laxa-
gölen. 

Det gjorde det! Skogen var 
full av bilar när jag närmade 
mej sjön. Men väl framme vid 

vattnet kändes det inte trångt 
för folk hade spridit ut sig och 
bildat små läger här och där. 
Det var tyst, spegelblankt vat-
ten och solen sken.

Jag gjorde några nedslag 
bland medlemmarna i lägren 

Familjerna Kraft och Aspehed/Linnarsson har åkt på Fiskets 
dag i många år och trivdes gott i det fi na vädret.

Lars Nordqvist visar upp sin ny-
fångade regnbåge på 3 kilo.

I slutet av juli genom-
förde Kinne gille sin 
sommarträff  hos Knuts-
sons på Brattefors gård 
i Kinne-Kleva. De när-
mare 100 besökarna 
fi ck guidningar i äppel-
odlingen av Joakim 
Holgersson (Bramleys
Must) och Magnus 
Knutsson visade upp 
deras fi na samling av 
veterantraktorer.

Äppelodlingarna arrenderas 
sedan några år av Joakim Hol-
gerssons företag Bramleys, 
ett ekologiskt företag som 
mestadels gör äppelmust. 
Bramleys förfogar även över 
fruktodlingar på Kålland, Bil-

lingen och Mösseberg och har 
totalt runt 15 000 fruktträd. 

I år satsar Bramleys på nytt 
kylrum och nytt musteri. De 
satsar också på att göra en 
vildjäst cider. Den består av 
enbart äpple och bubblorna 
får man av tillsatt must som 
gör att det jäser. 

Joakim och två medhjäl-
pare plockar all frukt själv. 
De fi naste äpplena säljs till 
butik som ätäpplen och de 
måste plockas för hand, ett 
och ett. Frukten som ska gå 
till must kan skakas ner. I år 
räknar de med cirka 80 ton 
frukt och en produktion på 
30 000 liter kravmust.

Efter de två intressanta 
visningarna bland äppleträd 

och traktorer bjöd gillet på 
mat och kaff e som intogs i det 
vackra magasinet på gården.

Helge Häggman, 0511-575 48

Äpplen och veterantraktorer

och trots att jag störde i fi s-
ket verkade humöret vara på 
topp. Jag kunde då konstatera 
att många har det som tradi-
tion att besöka Fiskets dag. 
Vilket naturligtvis är glädjande 
och vi får hoppas att det blir 

lika fi nt väder nästa år och 
passar på att hälsa, såväl 
vana besökare som ni som 
ännu inte provat, välkomna 
då!

Kerstin Borg
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Här står kommande 
aktiviteter i korthet. 
Mer information hit-
tar du i Kalendariet på 
hemsidan.

Kinne
Höstmässa på 
Hjelmsäter 
lö-sö 7-8 okt kl 10-16

Vadsbo
Höstmöte på Sötåsen, 
Töreboda torsdag 
26 okt kl 18:30

Aktiviteter

Söndagen den 9 juli hade vi en familjedag i Missveden. Gillet bjöd in till lekar och tipspromenad följt av 
grillad korv och hamburgare, kaff e och kaka. Ett tiotal familjer deltog och det blev riktigt mysigt!

/Linnéa Ivarsson

Familjedag i KåkindFamiljedag i Kåkind

Kållands sommarträff ar
Vigrum
I juni gjorde vi ett besök på 
Vigrum utanför Lidköping. Där 
berättade ägarna Abrahams-
son om sin verksamhet med 
god mat från närområdet i 
restaurangen med olika typer  
konstutställningar både inom 
och utomhus. Vi besökte 
även konsthantverksbutiken 
där många  konstnärer säljer 
sina alster. Avslutningsvis 
avnjöts en god gulaschsoppa 
med kött från Läckökött som 
passande nog var vårt nästa 
utfl yktsmål.

Läckökött
En månad senare träff ades 
vi hos Martin i Tolsjö som 

På vänstra bilden berättar Agneta Abrahamsson om Vigrum. På 
nästa bild äter vi inne i gårdsbutiken hos Läckökött eftersom det 
oväntat började regna denna torra sommar.

driver Läckökött. Martin och 
hans pappa berättade om 
företaget, hur det hela bör-
jade  fram till idag med den 
nybyggda gårdsbutiken som 
invigdes tidigare i somras. 
De föder upp tjurar alldeles 
intill gårdsbutiken. Något som 
uppskattas av kunderna som 

får en inblick i verksamheten. 
Efter en vandring i de just nu 
sommartomma stallarna åt vi 
en god måltid med nygrillat 
kött. Även där var det många 
som tog tillfället i akt att 
handla i butiken.

/Karin Roland,
0703-62 96 78

Mark-
struktur

Välkomna till en halvdag 
helt i fält där vi på fyra oli-
ka stationer belyser viktiga 
frågor kring markstruktur.

Fyra stationer:
• Strategier kring fälttrafi k.
• Däck – marken påverkas 

av olika däcktryck.
• Vallen lider också av 

markpackning.
• Skillnader mellan packad 

och opackad jord.

Anmälan senast 13 okt: 
Anna-Lena Karlsson
0511-248 34

Logården, Grästorp 
25 oktober kl 13-17

Seminarie i fält om:

Allting startade tack vare 
Åke Sandberg, en man med 
ett brinnande intresse för 
sportfi ske. Från USA fi ck han 
idén att ta rymlingar från 
Källefalls fi skodling och sätta 
ut i en av Hökensås sjöar. 
Försöket lyckades över för-

Hökensås Sportfi ske 60 år
– experimentet som lyckades

väntan och nu vill man an-
lägga ett sportfi skeområde. 
När ryktet om projektet når 
Hushållningssällskapet nap-
par direktör Martin Hallerfors 
direkt och satsar i projektet, 
och resten är historia. Läs 
mer om Hökensås Sport-

fi ske i senaste numret av 
vår medlemstidning Gröna 
Aff ärer eller på vår hemsida.

...
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Välj Skaraborg! Under rubriken Medlem hittar du reportage från era 
aktiviteter. I Kalendern hittar du alla evenemang och gillesannonser. 
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