Följ med på en högst inspirerande och lärorik dag hos Bonden & Bananen!

Vi på Hedmans Buss & Taxi är nyfiken på och vill få lite mer kunskap kring hållbarhet inom ett, för
oss, nytt område. För att stilla vår nyfikenhet tänker vi besöka Bonden & Bananen som alltid har
hållbart odlande och byggnadsvård i fokus, du följer väl med!?
Förresten, du vet väl att - när du reser med oss på Hedmans Buss & Taxi är du automatiskt med och
bidrar till minskad klimatpåverkan då vi använder oss av drivmedlet HVO100 (100% förnybar och
fossilfri diesel).
Sara är Bonden i företaget Bonden & Bananen. Du undrar vem Bananen är?
Det och mycket mer får du veta lördag den 1:a juni när vi besöker dem på släktgården i natursköna
Övre Glamsarvet, som är en del av Världsarvet Falun! I Bondens grönsaksland dominerar gamla
kulturarvssorter och det varsamma arbetet med att återställa det gamla kulturlandskapet pågår
ständigt i ett långsiktigt projekt som får ta sin tid.
Allt detta ingår i biljettpriset 395 kr/pers:
Bussresa tur och retur, föreläsning, kunskap, tips och idéer samt guidad rundvisning på gården av
Bonden själv, inspiration och tips om du själv vill börja odla och bygga hållbart, ett spännande möte
med Nick Cave, Jörgen, Ulla och Astrid samt en hållbar lunchsmörgås och miljömärkt kaffe/te.

Aktuellt just nu:
Bonden & Bananen har mottagit Naturskyddsföreningen Dalarnas Miljöpris, Lyckosparken 2019
Bonden & Bananen är nominerade till Dalarnas byggnadsvårdspris 2019!

Förutom att ha mottagit Miljöpriset av Naturskyddsföreningen Dalarna och att de är nominerade till
byggnadsvårdspriset har Bonden också
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utsetts som en av Sveriges hetaste Lantisar på top100-listan av tidningen Land
medverkat tillsammans med sin familj i ett trevligt reportage, tidningen Lantliv nr.3 2019
medverkat som snickare i Svt:s Go´kväll. Där spred hon viktiga kunskaper, som håller på att
falla i glömska hos allmänheten, om hållbart byggande och byggnadsvård
medverkat i reportage, magasinet Dalaliv
renoverat fönster åt bostadsrättsföreningen på Dikmanska gården, Falun
medverkat i reportage, tidningen Land
medverkat i reportage, DT:s helgmagasin Pralin
spelat i ett punkband, jobbat som DJ
m.m. m.m.

I Bonden & Bananens försäljningsbod, som under säsong är öppen dygnet runt, kommer du att till
sommaren/hösten kunna köpa t.ex krondill, svedjerovor, lök, gurkor, vitlök, tomatillos, grönkål,
basilikaplantor, gråsockerärtor, ringblommor, mangold m.m. m.m. Under högsäsong fylls boden på
fler gånger om dagen.
Vill du också ta del av Bondens kunskap? Vi har ett begränsat antal biljetter så, fundera inte för
länge. Biljettpris 395kr/ pers
På-/ avstigning Hedenborg i Svärdsjö samt Gate nr.1 Falu Resecentrum. Vi startar kl 09.00 från
Svärdsjö och beräknas vara åter ca kl 14.00
Följ oss gärna på FB: Hedmans Buss & Taxi Instagram: @hedmansbuss
Hoppas vi ses!

