ALLMOGETRÄDGÅRD
Hälsingegården - ett ekologiskt
kretslopp och självhushåll. Här finns
en liten, vacker och meditativ
allmogeträdgård med till exempel
pioner från 1800-talet och tagetes från
Linnés 1700-tals-trädgård samt en
kålgård med äldre bevarandevärda
sorter.
Sitt en stund i trädgården och njut av
det varma söderläget och den vackra
utsikten.
Gå kulturstigen genom fägatan med
betande lantraser ner till den brusande
Hässjaån. Där finns en linskäkt och
rester av en gammal kvarn. Stigen leder
genom ett rikt och bevarandevärt
odlingslandskap som formats av gårdens
betande mular. På Hälsingegården finns
ett flertal av våra utrotningshotade
nordiska lantraser som också hjäl-per
till med trädgårdsarbetet.

Bo på Hälsingegård

info@halsingegarden.se, nina@ninae.se..
Mobil 0706667072

Det unika kulturjordbruket Hälsingegården med Lammkatedralen
från mitten av 1800-talet ligger i den
anrika byn Långhed längs Stora Hälsingegårdars väg utanför Alfta. Här
arbetar vi med bevarande nordiska
lantraser, biologisk mångfald och ett
nordiskt kulturarv utifrån en hållbar
framtid, självhushåll och bra livsstil.
I bagarstugan från 1841 bakas bröd i
den vedeldade bakugnen. I gårdens
snickeri tillverkas hantverksmässiga
trädgårdsprodukter. Boka gårdsvisning,
agrarhistoriska föredrag, förtäring,
konferenser, kurser. Besök vår
historiska originalmålade bröllopsstuga.
Bo på Hälsingegård, utbildning,
visningar, kurser året om utifrån ett
kretsloppstänkande med människa,
hälsa, djur och natur. Grön
klimatomställning, småskaligt jordbruk
och bevarandevärda sunda lantraser.

www.halsingegarden.se
Facebook & Instagram;
The Lamb Cathedral

HLK Original Snickeri

Hälsinglands Lammkvalité

Klassisk design efter svenska original!

Unika ekologiska lammskinn direkt från gården!

TRÄDGÅRDSMÖBLER
På Hälsingegården
tillverkas klassiska
trädgårdsmöbler av
högsta hantverksmässiga
kvalitet. Vi har tagit fram
nygamla modeller på soffor, stolar, bord, blomsterhyllor med vackra
detaljer och lika tidlös som
hållbar design. Allt tillverkat
i Hälsingland av äkta
hälsingefura. Kan fås
omålade eller målade.
äktalinoljefärg.
STAKETSPJÄLOR
& GRINDAR
Vi erbjuder även 5 klassiska
modeller av staketspjälor Pallars,
Per Anders, Västerby, Linné,
Stockholm. Därutöver även
hantverksgjorda unika trägrindar.

EKOLOGISKA LAMMSKINN
Unika numrerade, vackra och
värmande lammskinn. Ekologisk
uppfödning av hälsingefår – vår
äldsta utrotningshotade fårras.
Beredda med traditionella metoder helt
utan gifter eller färgämnen.
EKOLOGISKT ULLGARN
Svenskspunnet ullgarn med mycket vacker glans
och hållbar
kvalité i tre olika
naturliga nyanser; natursvart,
grafitgrått, ljust
grå umbra.

