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19 09 14 

 Vill du starta eko-turism tillsammans med oss?? 

 kanske investera i något mera jordnära än aktier m.m. 

… eller bara stödja vår verksamhet för att kunna hålla Björsjöås  
öppet för alla även i framtiden?? 
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Bergum-Gunnilse Utveckling kommer att arrendera Björsjöås gård i Vättlefjäll. Gården består av 9 
hektar mark, boningshus ombyggt till kurslokal med logi och totalt 30 bäddar. Djurstall, vedeldad 
bastu. 300 m till badsjö med egna kanoter, vandringsleder, vindskydd.   

Bli en av Björsjöås vänner – Köp en Björsjöåsknapp! 
För 300:--500:-/år blir man medlem i Björsjöås vänner och får då:  

• Regelbunden information om vad som är på gång på gården 
• Inbjudan till att vara med på olika projekt 
• Inbjudan till gratis fika på ”Björsjöås-dagen” 
 
Medlemmar som stöttar med 1.000:- eller mer får namn-plakett 
uppsatt på vår sponsorvägg. Företagssponsorer (min 5.000:-) får 
även dom en plakett på sponsorväggen. 
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BGU skall starta ett aktiebolag med särskild vinstuttagsbegränsning (SVB) för att driva gården och  
vara den som arrenderar gården av Göteborgs stad. Föreningen BGU skall ha aktiemajoritet för att 
långsiktigt säkra verksamhetens art så att allmänheten har tillgång till gården. 

Vi har en rad olika intressenter som vill använda gården och dess fantastiska omgivning mitt i 
Vättlefjälls Naturreservat. Nedan några exempel på verksamheter. 

• Bibehålla gården öppen för skolor; studiedagar, läger, friluftsdagar, för elever med speciella behov 
• Olika typer av naturaktiviteter för företag och organisationer, konferenser, företagsutbildningar mm 
• Natur-/Skogsvårdutbildningar 
• Hantverksutbildningar i byggnadsvård och kulturbyggnadsvård 
• Rekreationshelger; yoga, målarhelger, (verdicart eller annat skapande), skogspromenader… 
• Retreat – Tysta mm 
• Naturkunskap – integrationsprojekt för nysvenskar 
• Mindfullness event 
• Skaparevent  
• Fysisk träning i naturen 
• Naturvandrare 
• Tvärvetenskapliga studier kring gården Björsjöås 
• Studier om Vättlefjälls natur och kulturminnen 
• Möjlighet till utveckling av LOV- och Gröna Rehab-verksamheter 
• Det du skulle vilja vara med och nyttja gården för 

Vi erbjuder möjligheter till dig som vill vara  
med och investera i denna nya lokalt driva  
och utvecklande verksamhet med otroliga 
möjligheter! 
Det finns tre nivåer 
Guld -  100 000:- 
Silver  -  50 000:- 
Brons -  10 000:- 

Som investerare kommer man att få tillgång till 
gården för egen del på olika nivåer beroende 
nivå.   
Be någon i BGU’s Natur och Friluftsgrupp att få 
investerarinformation! 

 

 


