En liten get gjorde rekiam for Skogsrets Getgrd och gärdsmejeri i
Tallträsk och "Gretas Feta".

Ingrid Lindgren driver Branna G3rd tilisammans med sambon och fOr 3 Sr sedan Oppnade hon den IOta grdsbutIken där Sven hennes syateije är inrymd.
Foto: AGN ETA MALMSTROM

Laila Näslund side tunnbrOd och vackra stickade panniappar samt
rotfrukter direkt fran slapvagnen.
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Skiirdemarlknad lockade manga
ORTRASK. Det bleven valbesokttillstallning när
Bränna Grd I Orträsk ordnade skordemarknad for ttonde 5ret. Bland marknadsstnden kunde besökarna
hitta bde skOna ting och ätbara saker, men fick även
tid for att mOta gamla bekanta for en pratstund.
- Det här jr s5 roligt och det jr ett bra initiativfOrvi
serju att det verkar bli alit större det har med odling,
sager Gunilla Falk.
Stefan Svensson och Ingrid
Lindgren driver tilisammans Fárgãrden Bränna
Gárd pA Mürtbäcksbränna
sedan 2008. Familjen älskar
livet pa landet och fokus hgger i att bedriva god djurhauling och växtodling, bade ekologiskt och hállbart.
2014 startade de en Skürde-

marknad med andra lokala
producenter für att nâ Ut till

fler kunder.
- Für tre âr sedan blev
gãrdsbutiken kiar och det
här är "compact living",
sager Ingrid och visar butiken och syatehjen som ligger
i samma hus.
- Jag har ju hàllit pa ett
tag med att sy tofflor av farskinn och jag sydde für hand
fran bürjan, men det tog lite
väl mycket tid sá flu har jag
faktiskt skaffat en syma-

Det är roligt att det ordnas
evenemang där folk kan träffas
och det är bra for bygden aft
det kommer fler besökare.
Siv Soderlund

skin, berättar Ingrid.
När hon inte syr tofflor
driver Ingrid ett Leader
Lappland projekt "Vandringsled runt Ortrask"
tillsammans med Byafüreningen.
- Det är jätteroligt, men
det tar mycket tid och bara pa Västra sidan om sjün
finns ett 75-tal markagare
som ska skrivas avtal med,
berättar Ingrid som tror att
resultatet ska bli nâgot posi-

tivt für bygden.
En av besükarna är Siv
Söderlund som är handlare i
Ortrask och hon ser positivt
pa evenemanget och byafüreningens arbete.
- Det är roligt att det ordnas evenemang där folk kan
träffas och det är bra für
bygden att det kommer fler
besükare. Jag tycker det ãr
jattebra om de kan ordna en
vandringsled runt Orträsk
für det är bra att ha nâgot

annat att gá efter an bara
vagen, konstaterar Siv.
Ute pa garden var kommersen i full gang och de mánga
besökarna handlade grönsaker och potatis, hembakt
bröd och god is, keramik och
hemslüjd.
Ortraskbygdens IntresSe- och Hembygdsfürening
var pa plats für att steka
hamburgare, vilka bade en
strykande àtgáng.
- Det här är sà roligt och
det är ett bra initiativ für vi
ser ju att det verkar bli alit
stürre det här med odling,
sager Gunilla Falk som átervänt till hembygden für att
gà pa marknad.
- Vi brukar handla grünsaker, svamp och ibland farkütt, berättar Gunilla och
vänder sedan blicken mot

ett bord med tunnbrüd.
Peter Norén som har Orträsk Tradgãrd och Design
berättar att potatisskürden
blev bra denna säsong.
-Vi bar ävenfàtt bra med
bar. Grünsakerna har vuxit superbra, fürutom kálen
som inte lyckats lika bra,
konstaterar Peter och visar
upp en enorm purjolük.
Ortraskhonung var nàgot

som mãnga yule ha och
burkarna fürsvann i ett
nafs. Det fanns aven snidade
knivar, stickade panniappar
och màlade taylor.
Nüjda besükare bade naturliga hudvàrdsprodukter, rabarbersaft, svamp,
marmelad, palt, getost och
appelmos med sig hem efter
besüket pa Bränna gárd.
AGNETA MALMSTROM

