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Gör din egen sökning på vår  
webbsida under ”Sök bland  
alla våra gårdar”.

BpL-gårdar finns det – i hela Sverige!

Slipp disken pa  
semestern!
94 gårdar har diskmaskin!

Med Självhushåll blir boendet som ert all-deles egna smultronställe. En lyxig känsla!  ni bestämmer själva hur ni vill ha det med måltider och lagar maten på egen hand. Köket är fullt utrustat och här finns allt ni be-höver. Sängkläder och handdukar tar ni med, om ni inte hyr det av värden. Innan avresa städar ni efter er. all städutrustning finns på plats. Slutstädning kan i många fall köpas till och på en del gårdar ingår det i hyran. 

Home  
sweet home

Lokala godsaker
I gårdsbutikerna hittar ni både delikatesser från den egna gården och från lokala 
producenter. Inne på Sjunnhultegårds gårdsbutik i Vimmerby frestar både lammkött, 
chark, Brostorps ostkaka och ostar, rökt fläsk, blodpudding, leverpastej, kex, knäcke-
bröd, marmelad, äppelmust och ägg. Mums!

Många nya koMpisar
Kaniner, katter, får, lamm, hönor, kycklingar och 
såklart hundar. på gårdar med djur är chanserna 
många att stifta nya bekantskaper. Hunden 
”Humla” på Baggnäsgården i Västernorrland är en 
av dem. Ingen blir gladare än hon om du kickar 
iväg den där basketbollen som bara ligger och 
väntar... och leklusten verkar aldrig ta slut!

skogens skafferi
Fyll på i skafferiet under sensommaren 
och hösten. Svamp och bär växer så det 
knakar alldeles runt husknutarna. Som 
gäst på Bo på Lantgård har du ofta till-
gång till kök, så du kan koka marmelad 
och sylt på plats. glöm bara inte att ta 
med burkar och syltsocker!

Badtunna  
och bastu
att värma sig i en vedeldad badtunna  
är härligt året runt. på Skatauddens  
lantgård i norrbotten kan man till och  
med njuta av gårdens egen bastuflotte  
– i midnattssolens sken om så önskas!   

Brödbak i 
bagarstugan 

när bakade du ditt eget tunnbröd 
senast? Hos åsa och Håkan i 
Jämtland gör ni det såklart i bagar-
stugans vedeldade bakugn. degen 
formas till små bollar som kavlas 
ut och krusas innan de skjutsas in i 
ugnen. Sen gäller det att vara på sin 
vakt: det tar inte många sekunder 
tills tunnbrödet är klart. de ny- 
gräddade tunnbröden avnjutes 
sedan bäst med bara smör – eller med ost, getost och 
kanske skinka och lite senap. Eller som tacos!

sportLov på 
Lantgård
118 gårdar har mindre än fem mil 
till närmaste skidbacke! Jämfört 
med den vanliga stugan i en stugby 
innebär det ofta mer utrymme för 
alla sportlovsfirare både inomhus 
och utomhus. det är nära till att 
hälsa på djuren i ladugården efter 
en dag i skidbacken och köket är 
såklart fullt utrustat för att fixa till 
både varm choklad och en ordent-
lig matsäck som räcker hela dagen. 
För att inte tala om brakmiddagen 
när man kommer hem igen… Längdskidorna är bara 
att ta på sig direkt vid farstukvisten. I nysnön bland 
gran och tall avslöjar sig djurlivet. Vilka är det som har  
gjort spår i snön?

relaxa på spa
att slappna av på halländska Lögnäs gårds eget spa är enkelt. glid ner i bubbel-
poolen eller ta ett uppiggande dopp i kallbadet efter en stund i bastun. Massage 
och andra spa-behandlingar kan bokas. 


