
Björn och hans kossor
I dag finns 57 kossor i Björns ”stall”. För ett par veckor sedan skickades 23 
tjurkalvar iväg till vidareförädling. Snart, i Maj till Augusti, föds kalvarna. Om det 
går bra blir det 57 kalvar. 
Nu bor kossorna på Hästfarmen och på Bymogarna. Dom bor utomhus men har 
tillgång till ligghallar. Alla kossor är så kallade köttdjur. Charolois, Angus och 
Röd Angus är sorterna. 
– Vi minns kossor med namn – dom här kossorna har bara nummer. Med en gul 
plastlapp fastsatta i öronen. 
Det går åt 17 kg hö, några skopor kornsäd och lite mineraler varje dag. Varje dag 
får dom tillsyn, är det lugnt i hagen, är strömmen ok har några älgar sprungit 
igenom hagen?
Björn och Åsa driver ekologiskt jordbruk. Det innebär att ingen konstgödning 
används. Istället plöjer man flera gånger och luckrar på så sätt upp jorden och 
skapar bra jordmån för växterna.
Det har i år varit problem för många jordbrukare, det var för torrt i markerna, 
höet växte dåligt och det blev ont om mat för djuren. Det problemet har inte 
Björn. Han behöver inte nödslakta på grund av brist på hö.
1984 köpte Björn sina första kor, fyra stycken. 
– Jag är toppenglad att jag satsade på kossorna för så många år sedan. Dom har 
gett mig så mycket.”

Åsa och hennes hästar
Åsa har 22 hästar på Hästfarmen. Travhästar. Fyra av dom är dräktiga och får sina 
föl under våren. Dom vilar under sin dräktiga tid, mår bra i hagen och går på 
långpromenad ibland. 
Åsa har i många år satsat på uppfödning och träning. Hur går det då på travbanorna? 
Det går upp och ner. Efter jul i år är det två av hästarna som tävlat, Farmens 
Kaliber som är Åsas häst och Only Mad Money som är Sussie Pantzares häst. 
Nästa start blir i Mars. 
Sussie har förresten nyss tagit tränarlicens. Grattis till det!
Hästarna tränas tre gånger per vecka. Två gånger intervallträning och en gång 
lugnare och hästarna får mysa lite. 
När det körs intervall då går det fort, ca 40 km i timmen. Träningsbanan på 
hästfarmen är 1.050 meter, lika lång som på de professionella travbanorna. Varje 
träningspass kör man åtta gånger runt banan.
Hästarna går ute och har tillgång till ligghall. Dom ska ha fri tillgång till hö och får 
havre och mineraler en gång per dag. 
Travsporten har publikproblem, färre ser 
tävlingen live men spelandet har ökat. 
– Det är väl trist, det är ju live som man får 
känslan för hästarna, lukten, farten, 
personligheterna, allt det går man miste om 
när det bara är vinsten som räknas.  
– Nog vore det roligt om intresset för hästar 
skulle locka flera ungdomar 
– hästen är den allra trognaste vän man kan ha!
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Detta är vad som hänt sedan föregående träff.
• Värmepumparna i stora salen är renoverade. Kostnaderna gick på försäkringen och nu är det
     varmt och gott igen.
• Lilla salen har fått ännu bättre belysning.
• Svante Holm ställde en fråga under allmänhetens frågestund på senaste fullmäktige, angående
     bredbandsutbyggnaden i kommunen. Han fick svar av Stig Eng.
• Böner, fläsk och fettisdagsbulle den 5 mars. 63 personer närvarade.

Byalagets Årsmöte
14 mars 2019, kl 1900

Vi bjuder på ostkaka och 
saftsås.

Välkomna!

Teater på kapellet
”När prinsen kom till byn”

28 mars, kl 19.00
Kaffe och tårta.

Välkomna!

Öppet hus på kapellet
Alla onsdagar!
kl.11.00-13.00

Välkomna!

Kommande aktiviteter
Uthyrning under mars.
20 mars – Byns vattenförening
21 mars – Företagarföreningen
27 mars – Hästavelsföreningen
29-31 mars – Stickkafé

Nästa månadsträff 
2 april, kl 19.00 Välkomna.


