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Lantgården är belägen cirka två mil från 
centrala Göteborg. 
• LOV-verksamhet
• Ekologiskt jordbruk
• Djurhållning
• Konferenser
• Besöksverksamhet

allmänheten och skol/fritidsverksamheter
• Programverksamhet

mjölk-, ull-, linprogram, gammaldags jul och forntidsprogram.
• Föreningsevent - Bergumsdagen sedan mer än 35 år

Om Bergums Fritidslantgård



• På gården finns en många olika djur som hör 
hemma på en lantgård, exv. kor, höns, ankor, getter 
och får. Det finns också katter och kaniner på 
gården.

• Gården är på ca 50 hektar. Djuren betar i hagarna 
och man odlar spannmål som blir mat till djuren.

• 20 brukare deltar i LOV-verksamhet
• I genomsnitt 15 besökare/dag året runt exkl. 

skolklasser och gruppbesök
• Under 2019 genomfördes: 

21 programaktiviteter för skolklasser 
22 konferenser 
16 besöksgrupper
12 cateringluncher
26 uthyrning av lokaler

Mer om Bergums Fritidslantgård



I dagsläget brukas och sköts gården av den dagliga verksamheten på 
platsen som riktar sig mot medborgare med funktionsvariationer. 
Verksamheten har idag ett jordbruksarrende och ansvarar för all drift 
och skötsel av gården med djurhållning, odling, skötsel av byggnader 
och lokaler samt ansvar för den sociala verksamheten. 

Skötsel av de extensiva åkrarna hyrs in externt. 

Delar av den personal som arbetar på gården har varit med och 
utvecklat verksamheten sedan 1992. 

Verksamheten har utvecklats till en viktig mötesplats, ett besöksmål 
för barn och skolelever, plats för konferenser, personalens utbud av 
olika program med kultur och naturupplevelser för olika målgrupper 
samt senast köksodling. Kärnan för verksamheten är att ta hand om 
djuren, sköta om gården samt köket. 

Idag är det ca 20 deltagare på gården. Inriktningen att som daglig 
verksamhet jobba med djur och odling i en autentisk miljö är unik. 

Det som framförallt särskiljer verksamhetens innehåll är att 
deltagarna är delaktiga i arbetet och skötseln på ett sätt som liknar 
ett riktigt arbete mer än en sysselsättning. 
Detta är av stort värde för deltagarna. Den dagliga verksamhetens 
program för besökare skapar även en naturlig kontaktyta mellan 
deltagarna och besökarna.

Daglig verksamhet på gården
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Behöver det kompletteras mer?



Varför startade man?
Insatsernas syfte 
Det övergripande syftet med att vidta åtgärder för att garantera 
storstadsinvånarna möjlighet till kontakt med jordbruksnäringen, 
beskriver utredningen enligt följande: 

Att bereda storstadsinvånare tillfälle att se och deltaga i 
jordbruksdrift av en för göteborgsområdet representativ karaktär, 
liksom att stifta bekantskap med äldre och lättöverskådliga 
jordbruksmetoder som underlättar förståelsen av såväl den 
ekologiska processen som av jordbruksnäringens funktion i 
samhället likaväl historiskt som idag. 

Att på detta sätt väcka och grundlägga varaktiga intressen för natur 
och kulturaktiviteter.

Därtill redovisas vissa särskilda syften av strategisk betydelse för 
åtgärdernas utformning. 
Dessa särskilda syften är
att utgöra en bas för och ge aktivitetsutrymme åt olika föreningar 
med natur-, frilufts- och kulturaktiviteter 

Rapport  från 1978



Varför startade man?
Att bereda skolor och barnstugor tillfälle till undervisning och 
studiebesök vid jordbruk inom kommunen.

Att åskådliggöra de grundläggande förutsättningarna för vårt lands 
livsmedelsförsörjning.

Att skapa utflyktsmål för enskilda och grupper av kommuninvånare 
att skapa kompletta objekt för lägervistelse inom kommunens 
gränser för grupper från skolan, barnomsorgen och den allmänna 
fritidsverksamheten.

Att stimulera till debatt och aktivitet kring jordbrukets utformning 
och kring dess framtida roll i samhället.

Att bevara möjligheten till kontakt med jordbrukets kulturella miljö i 
ett tidsperspektiv.



Varför startade man?
Målgrupper
Utredningen anser att barn och ungdom bör utgöra primär 
målgrupp för verksamheten. Detta, menar utredningen, bör dock ej 
innebära att åtgärder görs uteslutande för dessa. 

Av stor vikt ser utredningen de vuxna kommuninvånarnas 
deltagande. Under vuxenåren bildar de flesta familj och 
möjligheterna till fritidsaktivitet begränsas av bindningen till 
barnen. Besök vid lantgårdar torde vara väl lämpade för barn och 
vuxna tillsammans. 
De vuxnas intresse för att deltaga underlättar självklart också 
barnens möjlighet att deltaga eftersom besöken oftast är förenade 
med resor. 
Åtgärderna bör således utformas så att de väcker intressen också 
bland den vuxna delen av befolkningen. 

Utredningen menar att också pensionärerna utgör en 
befolkningskategori för vilka verksamheten vid en fritidslantgård 
torde vara en värdefull resurs.



• Göteborg skulle förlorar en unik resurs som är förebild för många andra kommuner 
runt om i Sverige. Det har varit många externa besöksgrupper över åren.

• Bygden förlorar en viktig samlingsplats.

• Ca 20 brukare blir utan arbete.

• Göteborgs och grannkommuners innevånare skulle förlora ett viktigt resmål.

• LAB 190’s arbete med att skapa besöksmål och hållbara platser skulle motverkas.

Nedläggning skulle ge följande 
konsekvenser



Bergum Fritidsgårds mark hyrs ut som ett jordbruksarrende 
av Göteborgs stad. Arrendet uppgår till ca 50 ha. 

1. Betesmark/ Djurhållning. I norra delen finns fina betesmarker som hålls 
öppna av betande djur. Andel betesmark inom arrendet är 12 ha. Här 
finns plats för ett fåtal större djur. I dagsläget 5 kor och 30 får samt 30 
lamm. 

2. Odlingsmarker. Andel åkermark inom arrendet är 23 ha. Dessa sköts i 
dagsläget delvis av en extern bonde. Marken är till största del lerjord som 
lämpar sig bäst för högproduktiv odling i mindre skala. 

3. Naturmark. Inom arrendet ligger några mindre skogsbekläda 
naturområden. I nära anslutning till gården finns dock större områden 
med skog. 

4. Gammelgården. De äldre husen och gårdsbildningen samt övriga spår i 
landskapet som tex alléträd har stort kulturhistoriskt värde och är ett 
viktigt besöksmål och identitetsskapande element i Bergum. Här finns ett 
stort renoveringsbehov och ett högt bevarandevärde.

5. Kök. Gården har en mangårdsbyggnad med ett välfungerande och 
utrustat kök för matlagning och bakning. Idag används detta dagligen 
inom daglig verksamheten Köket används dock ej under kvällar och 
helger. 

6. Ekonomibyggnader. Ett antal ekonomibyggnader i olika skick används 
idag för djurhållning, som lada och för förvaring av maskiner och dylikt.

7. Övernattning. En lokal med övernattningsmöjligheter finns som ej 
nyttjats senaste året. 
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Fritidslantgård

Björsjöås
Vildmark

Bergum-Gunnilse 
Utvecklings
fokusområde för
långsiktigt hållbar 
och klimatsmart
lokal utveckling



Fakta om Bergum-Olofstorp-Gunnilse
• Bergum-Olofstorp-Gunnilse med totalt 6 220 invånare (2016) 

och drygt 2200 hushåll.
• Området Bergum-Gunnilse har drygt 600 registrerade företag, 

varav ca 80 inom hantverk.
• Göteborg köpte under mitten av 1960-talet med hjälp av bulvaner upp gårdar från 

bönder. 
Målet var att skapa ett Angered med 250 000 innevånare. Idag lite drygt 50 000.

• Sedan dess ligger en ”blöt handduk” över området och har effektivt stoppat lokal 
utveckling. Området betraktas som reservmark.

• Vi har tröttnat på detta och arbetar nu aktivt för långsiktigt hållbar och klimatsmart 
utveckling av området.

• Vi vill bygga hållbara lokalsamhällen med nya tekniker – Bli en förebild!!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad har vi för befolkningssiffra 2019? Ökningen från år till år? �I ett växande område behöver fler arbetstillfällen och samlingspunkter, inte färre. Det finns stort behov av aktiviteter och platser för rekreation och avkoppling. 



BGU’s vision om Bergum Gunnilse

5 Fokusområden
• Hälsa och aktivitet
• Lokal service och ökat 

företagande
• Nätverk för utbyte av 

kunskaper och tjänster
• Lokal matproduktion
• Ökat bostadsbyggande och förbättrad infrastruktur

Sammanfattning om området som 
visar utvecklingsmöjligheter finns 
i rapporten och handlingsplanen 
efter den omfattande 
LokalEkonomiska Analysen 
som var klar 2018.



BGU – vilka är vi?
Föreningen Bergum-Gunnilse Utveckling som startade 2014 av lokala intressenter 
efter en förberedande studie som gjordes för projekt Stadslandet.
Föreningen är ideell som verkar för långsiktigt hållbar och klimatsmart utveckling av 
bygden så att vi skall kunna både verka och bo i vårt område.
Föreningen har olika utvecklingsgrupper (fokusgrupper) som arbetar med:
Centrum, Infrastruktur, motverka miljöstörande i övrigt lokal-utvecklande initiativ 
Djurhållning
Företag
Föreningar och Event
Gröna Näringar
Hästar och ridning
Konst och Hantverk
Natur och Friluftsliv
Ölbryggning

Fler på gång; Musiker, Matlagning (inkl. integration-kulturutbyte), Skol och kunskapsutbyte,…



• För att möjliggöra att den unika LOV-verksamhet som idag finns kan fortsätta.

• För att fortsätta och utveckla de utbildningar inom hantverk, jordbruk och odling som 
bedrivs i liten skala idag. 

• För att fortsatt vara ett utflyktsmål för barn och vuxna – för att öka förståelsen för hur 
vår mat kommer till. Bygga och utveckla stöd för lokalproducerad och årstidsbunden mat.

• För att skapa en plattform för utveckling av flera nya företag inom odling, djuruppfödning, 
hantverk, REHAB, biodling, konst och kultur, utbildning m.m.

• Att i en tid, då både barn och vuxna kommuninnevånare upplever en ökad stress i tillvaron, 
kunna erbjuda aktiviteter bland djur i en vacker miljö. 

Varför vill BGU ta över driften av 
Bergums Fritidslantgård?



Vad har vi gjort så här långt?
• Lokalproducerad mat direkt från producenten med Local Food Nodes

• Julmarknaden, Skördefesten, Bergumsdagen

• Björsjöås Vildmark AB (svb), Lärjedalens Kött AB

• Kunskapsutbyte – Worktjôt, SyLan, Ölbryggare

• Idéskiss för Bergums Centrum i Olofstorp med service, boende, 
allaktivitetshus, service, livsmedelsbutik mm

• Få igång avstannade byggprocess för Gunnilse Centrum 

• Företagsnätverk med seminarier 

• Förslag till många nya verksamheter och fler lokala arbetstillfällen 

• Trafiksituationen utefter 190:an och Lerumsvägen

• Vandringsleder - Naturturism - Ridleder och cykelleder
• Lekplatsen på Saras väg i Olofstorp

• Verkar mot miljöstörande verksamheter, deponier, bergtäkt, öp-förslag …



Vad kan BGU göra? - för lantgården

• Handlingsplan - utvecklingsplan
• Samla intressenter - privata intressenter, entreprenörer, företag. 
• Informera och inkludera boende. 
• Genom ”crowdfunding” skapa en första grund för bolaget
• Skapa bolag
• Säkerhetsställa lokal förankring
• Säkerhetsställa fortsatt drift
• Se vilka tillstånd som krävs för LOV och andra planerade verksamhet
• Marknadsföring
• Undersöka möjligheten att utöka LOV-verksamheten



• BGU startar ett SVB, som är ett aktiebolag med särskild vinstutdelnings-begränsning. 

Lika som för Björsjöås (Björsjöås Vildmark AB (svb)

• BGU äger minst 51% av detta bolag, resterande 49% erbjudes till intresserade entreprenörer som 

vill driva och utveckla verksamhet inom naturturism, vård & omsorg, odling, djurhållning m.m.

• Dessa entreprenörer tillför utöver aktiekapital, ett lån, tillräckligt stort kapital för att säkerställa 

driften.

• Vi förväntar oss stöd från Göteborgs Kommun, minst lika som övriga ”Kommunala gårdar” för att 

kunna vara öppet för allmänheten

• För att på sikt kunna utöka verksamheten och öka intresset hos lokala entreprenörer och 

investerare bör bolaget få exklusiv option på att förvärva gården.

Hur skall det fungera?
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Daglig 
verksamhet Ekonomi Fastighet Jordbruk Marknad

& Sälj
Utveckling &
Samarbeten

Bergums Fritidslantgård AB (svb)

?

Exempel på organisation



Bergums Fritidslantgård AB (svb)

BGU Fritidslantgårdens
vänner

Daglig
Verksamhet
Jordbruk

Daglig
Verksamhet
Restaurang

Daglig
Verksamhet
Konf. & Bädd

Konst
Hantverk Odling Bi & Honung Förskola Kurs

verksamhet
?

Min 51%

Max 49%
Daglig
Verksamhet
Hantv. Bygg



Gammelgården med Fritidslantgården



Utsikt från Gammelgården



Bakstugan vid Gammelgården



”Ni måste rädda Fritidslantgården!”
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