Studiebesök för grupper
Ett inspirerande besök om framtidens jordbruk för er
som arbetsgrupp, företag eller förening.

Kom på besök till
Nygran och lär er lite mer om permakultur och hur det går att kombinera matproduktion
med biologisk mångfald och hushållning med resurser.
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Den lilla gården Nygran består av 9 ha skog och 3 ha öppen mark. Här odlar jag röd-, gul- och
grönsaker, en permakulturfruktträdgård med tulpaner och jordgubbar, sår persikor och kastanjer i
skogsbrynen, plockar och torkar svamp, ympar äppelträd och sätter ner sticklingar i backen. Här är
gårdens djur både källa till glädje, del av gårdens ekosystem och en rätt på menyn efter att de har
levt ett bra liv. Här hinner jag med en skogspromenad ner till havet varje dag om jag vill. Här lever
jag enkelt, i samklang med naturen.
Jag är starkt övertygad om att vi kommer att se vikten av mikrogårdar som Nygran i en nära
framtid. 2020 producerade jag 395 st veckokassar med grönsaker till människor från trakten, utan
maskiner och utan gifter och på enbart 660 m2 effektiv odlingsyta. Mina duktiga höns värpte nära
på 10000 fantastiskt goda ägg samtidigt som de gödslade marken OCH mådde bra. Så vad väntar vi
på?
Det här är också berättelsen om min resa, om att tro på sig själv och våga släppa taget för att göra
det vi verkligen brinner för.

Jag guidar er runt på gården: ni får se permakulturfruktträdgården med både träd, bärbuskar och
grönsaker, det mobila hönshuset, gårdsbutiken med egna förädlade produkter, skogen mm. Hela
besöket tar ca 1,5 timme och kan avslutas med hembakat fika om så önskas. Det är även möjligt att
kombinera gårdsbesöket med en guidad promenad till havet 1 km bort, genom den vackra skogen i
naturreservatet Nävekvarns klint. Vill ni använda sittringen och tipin vid skogsbrynet för det egna
mötet resten av dagen går det också att ordna. Tillgång till vatten, eldplats (om vädret tillåter
eldning) och utedass.
Priser (exkl moms):
enbart gårdsvandring 80 kr/person (min 5 personer eller 400 kr/max 20 personer)
gårdsvandring + hembakat fika 160 kr/person (min 5 personer eller 800 kr/max 10
personer)
guidad promenad till havet 400 kr/grupp (tisdåtgång 1 timme)
bokning av sittring och tipi för resten av dagen 400 kr/grupp (max 15 personer).
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Exempel på heldag för en arbetsgrupp på 10 personer som utgår från Nyköping:
kl 8.30 avfärd från Nyköping.
kl 9 ankomst och gårdsvandring på Nygran.
kl 10.30 fika (hembakat surdegsbröd, ost, hemgjord marmelad, gårdens kokta grönbetesägg med
smaksatt havssalt, ekologiskt te/kaffe/mjölk). Det går förstås också bra att börja dagen med fikat!
kl 11 promenad till havet genom den vackra skogen i naturreservatet Nävekvarns klint.
kl 12 lunch vid havet.
kl 13-17 ni promenerar själva tillbaka till Nygran och har egna möte/diskussionner/övningar vid
sittringen och tipin i skogsbrynet.
Kl 17.30 tillbaka i Nyköping.
Det totala priset för hela dagen enligt ovan blir 2400 kr exkl. moms dvs 240 kr/person. Lunch
tillkommer, som ni kan ta med er (jag kan bistå med transport till lunchstället) alternativt catering,
till exempel finns fantastiska Systrana Brådhes i Nävekvarn som ni kan beställa maten ifrån.
Prata gärna med mig om era önskemål!
Öppet juni-september. Besöket bör förbokas senast en vecka innan, helst tidigare för att vara
på den säkra sidan.
Skicka ett sms eller ett mail med önskat datum, tid och antal personer. Besöket är bokat först när ni
har fått bekräftelse från mig. Betalning sker på faktura.

Kontakt
Christel Guillet
Nygran
61195 Nyköping
www.nygran.se
073 684 63 62
christel@nygran.se

Hej!
Jag har bott 11 år här på Nygran. Hur vi brukar vår jord är viktigt för mig. Maten är också viktig,
jag är ju från Frankrike! Utbildad biolog och skogsingenjör, jag har jobbat med naturvård på
Nyköpings kommun i 15 år. Jag är uppvuxen på en gård och har sysslat med djur och odling i hela
mitt liv.
2015 gick jag en PDC (permaculture design course) hos Richard Perkins på Ridgedale Farm i
Värmland som satte verkligen fart på tankarna. Sedan dess har jag även gått ystningskurs på
Jürss mejeri och kurs om småskalig ekologisk
grönsaksodling på Färnebo folkhögskola och
Alsike trädgård, samt jobbat som volontär hos
grönsaksodlare i levande jord och plantskola för
gamla äppelsorter i Frankrike. 2018 var mitt
första år som heltidsbonde på Nygran.
Varmt välkomna till mitt lilla paradis!
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