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Sjävhushåll – rå om dej själv

Självhushåll betyder att boendet har ett fullt utrustat kök för egen matlagning.  •  Eget sänglinne tas med av gästen.  •  Som gäst städar du efter dig vid avresa.  •  Nästan 200 gårdar  

erbjuder idag Självhushåll. I hela landet!  •  Priserna varierar, liksom storleken och typen av boende. Inom Bo på Lantgård finns allt från små stugor till större flygelbyggnader.

Med möjlighet till tio bäddar på Hällstad Kronogård 

blev familjen Ström Heerens vecka på lantgård något 

av en släktträff. Maud, Dick och barnen Rasmus (9) och 

Hanne-Lo (7) var där hela veckan och så kom barnens 

morfar, mormor, farmor och morbror med flickvän på 

besök i olika omgångar. 

”En äkta sommarlovsvecka”

tiden. Vi hade tillgång till en grill på  
baksidan och där satt vi gärna och grillade 
på kvällarna med utsikt över nejderna, 
berättar Maud.

Rasmus och Hanne-Lo sprang in och ut 
ur huset som de ville och hade inga direkta 
tider att passa.

– Det var en äkta sommarlovsvecka, så 
där som man vill att det ska vara: att de kan 
springa fritt i Bullebymiljö och inte behöva 
anpassa sig.

Både kaninerna och marsvinen smaskade 
glatt i sig de frodiga maskrosbladen som 
barnen plockade och matade dem med 
mest hela dagarna. De nyfödda marsvins-
ungarna namngavs och hundarna och  
katterna fick mycket gos under veckan.

– Barnen var tvungna att ha en vuxen 

– Barnen är i en ålder där de tycker att det 
är kul att umgås med djur och jag tycker det 
är viktigt att de lär sig hur, därför ville vi bo 
på en gård med många djur. Jag rider själv 
och tycker att ridning är ett bra sätt att vara 
med djur och sonen gillar hundar och det 
hade de här. Tyvärr hade de inga valpar, 
men under veckan som vi var på gården 
kalvade en ko och marsvinen fick ungar. 
Det var kul, säger Maud.

Familjen hade hela flygelbyggnaden för 
sig själv.

– Huset såg mindre ut utifrån än vad det 
kändes när man var inne i det. Jag, min 
man och våra barn bodde på övervåningen 
och hade eget badrum. På bottenvåningen 
låg ett litet kök och ett stort plus var en 
rejäl punchveranda där solen låg på hela 

med sig när de hälsade på djuren, men det 
är ju också en del av inlärningen, att de lär 
sig att det inte går att bete sig hur som 
helst. De tyckte det var mysigt ändå och 
båda två provade på att rida när vi var där.

Promenadturen till häst gick på stadiga 
islandshästar och de var ute en hel timma. 
Båda barnen var mäkta stolta när de kom 
tillbaka till gården: de hade ridit alldeles 
själva! Maud, som är van vid hästar,  
passade på att följa med på en längre  
tur när de andra var ute på egna äventyr 
som shopping i Ulricehamn eller besök  
på experimenthuset Navet Science Center  
i Borås.

– Då var vi ute i två timmar i obanad  
terräng och tog oss fram i branta uppförs-
backar och där det var riktigt snårigt. Det 
var fränt att se vad de små hästarna klarade 
av, säger Maud.

 Utflykter stod ofta på schemat under 
förmiddagarna och på eftermiddagen njöt 
gästerna av lugnet på gården.

– Det fanns gott om sällskapsspel i huset 
så det spelade vi mycket. Barnen pysslade 
också med mycket som de inte brukar göra. 
Det blev att vi bröt gamla vanor och verkli-
gen hade semester tillsammans. Det var 
guld värt, säger Maud. 

Gårdens alla djur är populära inte 
minst bland de gästande barnfamilj-
erna, och för värdarna är det viktigt 
att gästerna trivs och kan hälsa på 
djuren när de vill. 

– Det är roligt att träffa folk och visa hur 
ett landsbygdsboende kan se ut och det är 
kul att se när folk får kontakt med djuren, 
säger Birgitta Mossby Andersson på  
Hällstad i Västergötland.

Djur finns det gott om på gården. 
Förutom alla islandshästar, bor här både 
nötkreatur, får, lamm, kaniner, marsvin, 
hundar och katter.

– För små barn är ju även får stora djur, 
så därför vi har de riktigt små djuren också.

För att få gästerna att trivas är ett trevligt 
bemötande viktigt, tycker Birgitta, och att 
gästerna kan hälsa på djuren i stort sett när 
som helst.

– Det här är en öppen gård där gästerna 
kan känna sig som hemma och gå runt 
fritt under eget ansvar. Vi har en del regler 
de måste följa, men de har i princip alltid 
tillgång till djuren. Barn måste dock ha en 
vuxen med sig. 

Gästerna på Hällstad, som ligger lite mer 
än en mil norr om Ulricehamn, brukar 
bland annat uppskatta att det är så tyst här. 
Man hör inget sorl från stan eller bullrig 
trafik. På kvällen blir det dessutom alldeles 
mörkt. Fridfullt, helt enkelt.

Manga djur  
att halsa pa


