
Öråkers Gård
LADAN

PRESSMEDDELANDE 

 

 

     2022-01-25 

Konferenskoncept med framtidstro 
Öråkers Gård öppnar upp för konferenser i Ladan. 
Ladans café har länge varit ett uppskattat besöksmål på helgerna med fokus på välmående för 
människor, djur och natur. Nu öppnas dörrarna till Ladan även under veckorna, till 
företagskonferenser och privata arrangemang. 
 
Gårdens ladugård ’Ladan’ är en modern och gemytlig mötesplats med café, konferensrum och 
flera sällskapsytor som ger utrymme för separata möten och grupparbeten. Här finns 
möjlighet att konferera i en lantlig och rofylld miljö. 
 
Vi vill uppmuntra till hållbara möten, säger Ebba Horn som äger och driver gården. Vi arbetar 
aktivt med miljön och är bland annat pilotgård för Svensk Kolinlagring där olika metoder 
utvärderas för att lagra koldioxid i jordbruksmarken. Vi är i uppstarten på ett stort LONA-
projekt med restaurering av strandängar och anläggning av våtmark. På gården finns svenska 
lantrasdjur och vi har utökat blomsterängar, startat hållbara grönsaksodlingar och 
fermenterar hästgödsel med bokashiteknik, fortätter Ebba. 
 
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, 
samarbetspartner från Bioinspira, fick pris för Årets hållbara företag och samma år blev 
gården en av årets kultur- och miljöstipendiater i Upplands-Bro. 
 
Konceptet erbjuder möjlighet till längre vandringar, föreläsningar, gårdsturer bland gårdens 
djur och odlingar, guidning av naturprojekt, m.m. Genom att integrera mötesplatsen med de 
olika projekt som bedrivs här på Öråkers Gård hoppas vi inspirera våra besökare till 
framtidstro och en hållbar framtid, avslutar Ebba. 
 

 
 
För ytterligare information, kontakta gärna: ladan@orakersgard.se  
Martina Lindgren på 072-280 90 08 eller Ebba Horn på 070–492 87 04. 
 
Ladda ner vår broschyr här 
 
Ladan på Öråkers Gård erbjuder en helhetsupplevelse i gårdsmiljö med café och inredning bland odlingar 
och djur. På gården finns olika verksamheter med det gemensamma intresset för hantverk, konst, 
hållbarhet, närproducerad mat och biologisk mångfald. Ladan fungerar som en naturlig mötesplats med 
fokus på välmående för människor, djur och natur. Läs gärna mer på www.ladanoraker.se 

Öråkers Gård ligger vackert beläget vid Mälarens strand, mitt i ett historie- och kulturrikt landskap i 
Kungsängen, endast 30 minuter till Stockholm. För mer information om gården se www.orakersgard.se  


