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Sommar KOLLO i Rosfors

• Sommarkollo i Rosfors är några dagar där du kan vara kreativ i din konst, i dig själv, där du som deltagare tar 
med dig ditt projekt och arbetar med det under några dagar, du målar, fotar, skriver musik eller dikter, syr, 
vandrar, utövar yoga eller bara är.

• Idén till kollot startade i huvudet på mig då vi köpte gården årskiftet 2020/2021.  När vi köpte gården och
önskade jag att det ska vara en levande gård, som den en gang tidigare i historien var. Efter att ha renoverat i
2år nu, känner jag att gården kan öppna dörrarna och får börja leva. Gården är beläget mitt i Rosfors granne
med bruket och har en lång historia. Naturens och kulturens pärla mitt i fyrkanten står det i loggan och det är
något som vi önskar att många mer än vi som bor här ska få uppleva. Så med detta erbjudande hoppas jag att vi 
kommer att få umgås och arbeta med det som vi håller nära våra hjärtan. Å allt är upp till dig VAD du vill göra:)

• En dag på kollot startar med gemensam frukostbuffé i Herrgården, under dagen gör du exakt vad du vill och 
har tillgång till gårdens alla lokaler.

•
Lunchen har du med dig eller köper en mindre matsäck/picknick vid frukosten så du har att äta under dagen.

•
Middagen tillagas i matlag som planeras ihop med andra deltagarna ifrån samma lag. Lagen kommer att lottas 
ut, ni kommer att ha tillgång till storkök, gårdens grillkåta, vedeldade grillar/eldstäder så som gasolgrillar finns 
att tillgå. Vare sig du kommer själv eller med en vän, hoppas och tror jag att du kommer härifrån med många 
fler vänner, en massa energi och förhoppningsvis något alster. Annars åker du här ifrån med ett minne för livet. 
Vill du vara med har vi samtal och ser på varandras arbeten efter middagen och inspirerar varandra till följande 
dag.



Bruket 

• Gården står granne med bruket och ett naturreservat mitt i 
en eko-park där naturen är vacker och marken orörd och 
frodig i norr växer granskogen tät, men här håller Svea skog 
träden under uppsikt och den sällsynta vitryggade 
hackspetten har de till och med lockat hit. Lodjur och björn 
mm finns runt knuten den tillsammans med Solanderleden
finns många fina sträckor att vandra på. På somrarna finns 
betande kor och får för att hålla vissa ytor öppna och 
levande landskap öppna.

• Går du ca 2km finns Nävertjärn med inplanterad fisk att 
fiska samt en liten badvik att ta ett dopp i.



I den ombyggda ladugården finns Annexet med sina14st rum, i rummen 
finns privata toaletter o duschar. Så du får tillgång till ett eget rum.

Där finns även ett mindre kök till för att tillaga lunchen eller mellanmålen 
som önskas inta mellan varven, och när en paus önskas.
Annexet har vindan, den orörda ladugården som kan inspirera var själ.

Gården har salen i Herrgården, konferens lokalen på övervåningen.
Annars finns verkstaden, gården, bruket, skogen, naturen att håll på.

Många historier är “skrivna i väggarna” men än är inte alla skrivna;)
En utskuren text ovanför dörren visar några viktiga årtal I historien.
Vi köpte gården årskiftet 2020/2021 och har sedan dess längtat att få göra
gården så levande som den var förr.

ÖVRIGT
Ta även med kläder efter väder samt badkläder och handduk då det finns en 
enklare badvik ett par km bort. Finns även en bastu som ni kommer ha 
tillgång till och elda upp för kvällsbastubad.

PS! Göm inte det material ni önskar arbeta med under våra dagar 
tillsammans!



• Du hittar oss mitt i fyrkanten under 5 mil till fyra städer. Luleå, Piteå, Boden och
Älvsbyn.

• Du kan inte ta dig hela vägen med lokaltrafiken det blir en promenade på ca 4km efter
grusvägen där närmaste busshållplats är efter Älvsbyvägen i Bjursträsk. 

• Efter övenskommelse kan vi hämta upp vid exempel Kallax flygplats, Älvsbyns
tågstation om du inte kommer med bil.

• VID FRÅGOR

• Mail;  rosforsbruksherrgard@gmail.com

• Tel; 070-326 00 77 

HOPPAS DU TYCKER DETTA LÅTER TREVLIGT:) 

Jag hoppas att vi syns!

//  Liset t e 

Sommar KOLLO i Rosfors

mailto:rosforsbruksherrgard@gmail.com


Varmt välkommen med din ansökan till mailen 
rosforsbruksherrgard@gmail.com

Märk det sommarkollo

Skriv ditt namn, tel.nr, adress mm 

Anmälan är bindande och kostnaden är 5000kr i avgiften ingår övernattning i bäddat eget rum med med 
tillgång till egen toalett och dusch med handduk att ha på gården (ej vid annat bad) samt frukostbuffe varje 
morgon. Ej städning på rummet så du kan lämna dina alster i fred om du önskar det. Du få ett 
inbetalningskort vid anmälan och efter den är betald har du en plats på kollot. 
Hoppas vi hörs och syns på gården till sommaren!

Obs! Djur finns på gården. 

mailto:rosforsbruksherrgard@gmail.com

	Sommar  �KOLLO 
	Sommar KOLLO i Rosfors �
	Bruket 
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6

