Hållbar miljö på Öråkers Gård
Öråkers Gård ligger vackert beläget vid Mälarens strand, mitt i ett historie- och
kulturrikt landskap i Kungsängen, endast 30 minuter till Stockholm och Arlanda.
På Öråkers Gård arbetar vi aktivt med miljön och är bl.a. med som pilotgård i Svensk
Kolinlagring. Här testar vi olika metoder att lagra koldioxid i jordbruksmark.
I samarbete med Upplands-Bro kommun har Öråkers Gård även fått ett LONA projekt
för restaurering av strandängar och anläggning av våtmarker. Sedan fler år tillbaka
drivs hållbara grönsaksodlingar och fermentering av hästgödsel. På gården finns
även svenska lantrasdjur som hedemorahöns, svensk blåanka och våra charmiga
linderödsgrisar Maggie, Tina och Bunny.

Möten på unik familjegård

”En inspirerande
kreativ konferensmiljö
som gav oss något
alldeles extra. Trevlig
och personlig service i
t
moderna men samtidig
lantliga lokaler.“
Henrik Dannert, VD
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Välkommen att konferera på Öråkers Gård

ladan@orakersgard.se
www.ladanoraker.se

Martina: 0722-809008
Ebba: 0704-928704

Ladan, Öråkers Gård
196 93 Kungsängen

Inspirerande turer bland djur, odlingar och miljöprojekt
Endast ett sällskap åt gången
Stora luftiga lokaler

Konferens och möten
Öråkers Gård andas hållbarhet
i en unik miljö 30 minuter
från Stockholm. Här får du en
upplevelse utöver det vanliga!
Ladan
Öråkers ladugård är en modern och
ombonad mötesplats med konferensrum
och cafélokal. Här finns härliga
sällskapsytor både inne och ute.
Våra rum
Konferensrummet - passar för mindre
sällskap upp till 24 personer beroende
på sittning.
Cafélokalen - passar för sällskap upp till
30 personer beroende på sittning.
Maten
All mat lagas med omsorg från grunden
med närodlade råvaror när säsongen
tillåter. Vi erbjuder allt från en enklare
cafémeny till en variation på måltider från
lokala kockar och samarbetspartners.
Totalt 80 sittplatser i lokalen.
Vi anordnar även konferensaktiviteter,
middagar, mingel, workshops och andra
sammankomster.

Ebba Horn är den 7:e generationen
som driver Öråkers Gård. 2021 fick hon
utmärkelsen Årets Inspiratör för sitt
inspirerande sätt att tänka nytt och brett
kring hållbarhet. Johanna Karlén, vår
kollega från Bioinspira fick pris för Årets
hållbara företag och samma år blev gården
en av årets kultur- och miljöstipendiater i
Upplands-Bro.

Aktiviter inom miljö och hållbarhet
Gårdstur - På turen får du höra om gårdens
historia och miljöprojekt: odlingar, bokashi,
våtmarker, kolinlagring på jordbruksmark,
fermentering av gödsel och hur nya prisbelönta
samarbeten har utvecklats på platsen.
Vandring – Gå en tur på Upplands-Broleden,
se fornlämningar i vårt historie- och kulturrika
landskap eller en kortare djurtur och hör om
djurens arbete på gården.
Passa på att mötas genom en Walk and talk,
träning i utegymmet, Yin-yoga, 5-kamp, skytte,
m.m.
Vin eller champagneprovning – Corentin de
Trégomain, specialiserad på naturviner från
Frankrike, delar med sig ny kunskap och härliga
smakupplevelser.
Kontakta oss för mer information.
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