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Adelövs Gård
Mikael Wik
Verksamhetsinriktning: Ekologisk produktion 
av nötkött och kyckling. Jag producerar också 
vindkraftsel och vedeldad fjärrvärme. 

Mjölkproduktionen avslutades 2019. De gamla 
husen revs för att ge plats åt ett nytt dikostall 
med totalt 300 platser. Nya kycklingstall  
byggdes 2015 för uppfödning av Bosarps 
ekologiska kycklingar.

  

Hagshultskossorna
Ulrica Björnhag och Carl-Johan Bertilsson
Verksamhetsinriktning: Kopensionat med ca 70 pen-
sionerade mjölkkor. Alla djur föds på Torsjö säteri där 
de också är mjölkkor. När det är dags att pensionera sig 
som mjölkko flyttar de till Kopensionatet. Hos oss äter de 
endast gräs odlat på vår egen mark inom en radie av 2 
km. Djuren går i lösdrift i djupströbäddar i vårt stall som 
är byggt för den här verksamheten. Hållbarhet är grunden 
i verksamheten och vi arbetar hela tiden med att ta vara 
på så mycket som möjligt av djuret. Vi gör Krögartalg av 
njurtalgen, Guldtalg av hängmörat putsfett, rökflis av våra 
träd från vår agroforestry – bland annat.  
Vi är med i Svensk kolinlagring som en av pilotgårdarna.  
Under 2021 blir vi fossilfria. Vår verksamhet är Klimat- 
certifierad enligt IP Nöt, Svenskt Sigill.

Areal: 50 ha vall + bete

Raser: SRB och SLB

Foder: Enbart gräs. Ensilage som tas i fyra skördar.

Slakt: Ello slakteri i Lammhult

Hemsida: www.hagshult.se

Facebook: hagshultskossorna

                        

Ulrica Björnhag och Carl-Johan Bertilsson

Hagshultskossorna

Gräshult 2, 568 93 Skillingaryd 

Mobil: 0706-93 03 06

Mejl: mu@hagshult.se
GPS-adress: Gräshult 2, Skillingaryd

Vägbeskrivning: Hagshultskossorna och vår gård hittar 
du 5 mil söder om Jönköping. Sväng av E4:an vid avfart 
86, trafikplats Klevshult mot Hörle, Klevhult, Hagshult. Kör 
österut mot Hagshult, Efter cirka 4 minuter ser du en av 
hagarna och ladugården på höger sida. Vår stora gröna 
skylt hänger på gaveln på ett litet rött hus, sväng höger  
vid skylten Mjöhult.

Koordinater: 57.32990, 14.17016

Besöksgårdar   3 november
  

Långhult
Dan Waldemarsson
Verksamhetsinriktning: Gården ligger i Habo strax 
nordväst om Jönköping. Jag har drivit och utvecklat 
gården sedan -87. Har idag ca 330 mjölkrastjurar som 
köps in som spädkalv. 250 st på liggbås samt de mindre 
på djupströ och kalvhyddor. Har smittmässigt varit i alla 
diken under resans gång, men ligger idag på under 
10% behandling på lunginflammation.  
Gården har sedan 10 år en gårdsbiogasanläggning med 
el och fjärrvärme som fokus. 
Idag projekteras för en liten uppgraderingsanläggning 
som förmodligen inte står på plats i november. 
Men den ska producera LBG, kyld flytande 
metan. Ett framtida mycket 
intressant bränsle. Som har politisk  
medvind.

Välkomna och bli inspirerade.

                 

Dan Waldemarsson

Långhult

Västergården 1, Habo

Dan: 070-845 06 05

Vägbeskrivning via Google maps: Dan Waldemarsson Långhult 
Västergården 1, 566 92 Habo

Koordinater: 57.957389, 14.040287   

       Alternativ till stämman den 4 november

Husqvarna Museum
Välkomna till Husqvarna Museum och ta del av våra fina  
utställningar och omfattande samlingar med produkter och  
andra föremål relaterade till Husqvarna AB (400 år av industri- 
produktion). Företaget grundades som ett kungligt gevärsfaktori 
i Jönköping år 1620 och med tiden skulle utvecklas till en fram-
gångsrik svenskt exportindustri med försäljning av civila varor 
jorden runt! Museet disponerar hela 2 400 kvadratmeter.
Namnet Husqvarna kommer från den kvarn vid fallet som redan 
år 1528 benämndes ’Husquernen’, Husets kvarn. ”Ordet ’hus’ är 
den medeltida benämningen på en befäst anläggning.” Kvarnen 
tillhörde försvarsfästet Rumlaborg.

Rosenlundsbadet med relaxavdelning
300 m från hotellet/Elmia.

Mikael Wik

Adelövs Gård

Adelövs gård 1, 573 98 Tranås 

Mikael: 070-538 50 41
Vägbeskrivning: Från E4:an: Ta av vid avfart 104 
trafikplats Gränna och fortsätt in på väg 133 mot 
Tranås. Kör ca 14 km och ta sedan av vänster mot 
Adelövs kyrka. Efter ca 2 km passeras kyrkan och ca 
300 meter efter denna ligger Adelövs gård.

Koordinater: 59.32470, 18.05600


