Verksamhetsberättelse
1/1 – 31/12 2020

Året startar med en massiv satsning på att hitta nya medarbetare i
föreningen. Arbetsförmedlingen uppvaktas på många sätt. Även
Volontärbyrån uppvaktas. Extremt svårplacerade personer kommer
och söker praktikplats under året.
8/1 Flyttade bort baggarna från tackgrupperna. 4 baggar i bagghuset.
William, Åke, Pärlan och Ludden.
13/1 Träff med en grupp i Uppsala och hemslöjden som ska arbeta
för Ullmarknaden i Österbybruk (som senare blev inställt
22/1 Styrelsemöte. 11/2 och 19/3. Det är fysiska möten. Hädanefter
är det telefonmöten. 8/4, 5/5, 9/6, 10/8 med gamla styrelsen.
18/1 Fåraherdarna startar. 7 barn börjar (sedan begränsar
pandemin).
28/1 Ingen snö. Vi anlitar stängselbyggare (Delkaprodukter AB) och
ser till att en ny hage på Tivoli blir stängslad.
27/2 Stängslet är klart. Ingen snö.
25/2 Småskalig fårskötsel startar. 12 deltagare. 10/3 och 24/3
pågår. 7/4 inställt. 24/4 ett fåtal deltagare går olika dagar.
7/3 och 8/3 Årsmöte på Väddö med Allmogefårföreningen. Sista
träffen innan pandemin.
8/3 är första lamningsdatum. Ungdomarna hemma klarade allt själva.
Pia fick 3 lamm.

10/3 Hearing i regeringskansliet. Konventionen om biologisk
mångfald artikel 8j och 10c.
Nu följer en ny värld med nya upplevelser. Inställt överallt. Håll
avstånd gäller.
Lammklubben under 8 söndagar på våren är igång med bara unga
ledare. Föräldrarna turas om att gå inomhus. Allt går bra.
Några mycket svårplacerade personer börjar praktikplatser, men det
håller inte så länge. Detta pågår till långt in på hösten. Dåligt resultat.
Sista personen klarar inte att en del djur måste slaktas.
4/4 och 5/4 Påsk på Överjärva. Inställt.
6/4 2 lass gödsel levererade. 2 x 12 m3. Senare 1 flak till
trädgårdskursen.
Mars/april. Endast 4 st. barngrupper till får- och lammskötarskolan.
Alla andra ställde in.
25/4 och 26/4 Gärdesgårdsbyggarkurs. 7 deltagare.
2/5 och 3/5. Lammdagarna. Allmänheten besöker fårhagen.
Personalen håller sig på avstånd. Utmärkt upplägg.
Fårvandringarna inställda.
2/6 Slipa och slå. Inställt.
5/6 och 6/6. Gärdesgårdsbyggarkurs. 7 deltagare. Håll avstånd
gällde.
Under sommarmånaderna arbetade trevliga skolungdomar i vår
verksamhet. Ströbäddarna kom ut i tid. Husen och rasthagarna blev
rengjorda i tid.

Hela sommaren bodde en liten grupp får med särskilda behov i
Brottby, Sandlöten. Vi kallar det för spa.
Betet var bra, växte för mycket och slåtterbalken gick sönder så
betesputsningen blev avbruten.
Länsstyrelsens utsända gjorde en mycket noggrann kontroll av allt.
Djuren i detalj. Hagarna inpå varje grästuva. Alla dokument flera år
bakåt i tiden. Allt gick bra, t o m byråkratin.
Några mindre avdrag för obetad mark fick vi stå ut med.
Under slutet av juli flyttar alla bagglammen från de olika hagarna till
Sörentorp. Den hagen blir betesputsad.
15/8 Fårens Hantverksbod öppnar. Ommöbleringen för att kunna
hålla avstånd fungerar bra. Restriktivt med kontanter. Mest swish.
Öppen fårhage går bra. Nytt är honungsförsäljningen som är lysande.
Affärerna går överhuvudtaget bra.
26/8 Årsmöte i Hästskostallet med långt avstånd till varandra. Ingen
förtäring, inget föredrag.
Nya styrelsen: Ulla Alm, ordförande
Bibbi Wallqvist, Britt Johansson, Mija Jelonek, ordinarie ledamöter.
Johan Norlin, Sara Åsbrink, Rickard Höse, suppleanter,
Eric Forslund, adjungerad.
Jarl Åkerlund, Anita Sundström, revisorer.
5/9 Fåraherdarna startar. 4 barn. Ingen nyrekrytering.
3/10 och 4/10 Gärdesgårdsbyggarkurs. 5 deltagare.
Av 53 lamm slaktades 43 vid 3 slakttillfällen. 10 lamm är det mesta vi
någonsin har sparat. Vi har under 2 år tagit bort många gamla tackor.

Några har dött. Denna höst startade vi med 30 tackor och 2 baggar. 1
bagge utlånad och 1 slaktad.
Lätt att sälja lammlådorna. Det rökta köttet gick också bra.
Höstens styrelsemöten. 17/9, 14/10, 12/11, 10/12. Kombinerat 25/2
telefonmöten med fysiska möten.
November fram till 17/12 har vi ett samarbete med Kultur och
fritidsförvaltningen. 4 pojkar hjälper oss med fåren och naturvård.
5/12 och 6/12 Adventsmys på Överjärva. Ingen trängsel. Strålande
försäljning.
Juldagarna går fint. Hjälp med matningen både morgon och kväll.
Bara allra sista matningen får Ulla göra själv på nyårsafton.
Ett år har gott!

