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DESEMÅLA. Marie och 
Andreas Nilsson hade letat 
hus på landet länge när de 
!ör tio år sedan hittade 
 gården i Desemåla och 
styckade av en bit. De 
byggde !örst ett nytt litet 
hus, sedan ett stort bonings-
hus innan de satte i gång 
med ombyggnaden av den 
!örfallna ladugården som 
var den enda byggnad som 
fanns kvar. 

– Våra !öräldrar är en stor 
del i detta pris. Med deras 

hjälp har vi gjort allting 
själva, säger paret.

Tak och bärande kon-
struktion är det enda som är 
kvar från originalbygg-
naden.

Barnen har hjälpt till
I en del av ladugården har de 
inrett en butik, där barnen 
har varit till stor hjälp. Det är 
Nellies !örtjänst att det står 
en Ernstinspirerad björk 
inomhus, berättar Andreas 
Nilsson. 

– Vi har hjälpt till att tova 
och sätta upp skinnen. Och 
väga köttet och sätta på lap-
par, säger Hilma och Nellie 
Nilsson som kom hem en 
stund från skolan !ör att vara 
med vid prisutdelningen. 

Intill i ladugården ligger 
gårdsslakteriet och längst 
bort huserar familjens 
lamm. 

I samband med prisutdel-
ningen kommer en vete-
rinär på besök. Det är dags 
!ör slakt i dag och då kontrol-

lerar veterinären att djuren 
ser hela, rena och friska ut. 
Dagen efter slakt kommer en 
veterinär igen !ör att 
 inspektera slaktkropp och 
inre organ. 

– Att bygga en butik var det 
enkla, men slakt- och styck-
delen har kostat otroligt 
mycket kraft och energi och 
kontakter med myndig-
heter, säger Andreas Nils-
son.

Större medvetenhet
– Vi gör det !ör att vi vet att 
många inte vill köpa kött 
från Australien eller efter 
långa transporter med 
 stressade djur. Fler är med-
vetna efter allt man hör om 

hästkött, !ärgat kött och 
köttlim. För djuret är gårds-
slakt optimalt, säger han.

De är tydliga med att buti-
ken och gårdsslakteriet är 
ett hobbyprojekt. Andreas 
arbetar på räddningstjäns-
ten och Marie är administra-
tör på Paradisskolan.

Den 1 mars blir det invig-
ning av butiken som kommer 
att ha öppet på torsdagar och 
en lördag i månaden, med 
redan nu går det att beställa 
kött och skinn. 

 ! Ladugården som byggdes om till ett  
gårdsslakteri. Familjen Nilsson i Desemåla  
tog hem kommunens byggnadspris för 2013. 

De !ick årets byggpris

På onsdagen fick Marie, Nellie, 
Hilma och Andreas Nilsson ta 
emot kommunens byggnadspris 
och en check på 10 000 kronor av 
myndighetsnämndens ord förande 
Ann Hammenholt (S) och plan-
arkitekt Kerstin Ivansson. 

”Kyrkan” kallar Andreas Nilsson ingången till slakteriet: 
”Här visar man respekt”. Tak och bjälkar är original.

Lokalproducerat, tovat och fårskinn säljs i gårdsbutiken 
som invigs i mars nästa år.

”Kul att vi får pris för hela gårdsmiljön. Vi vill att man får en 
härlig känsla när man kommer hit”, säger Andreas Nilsson.

MOTIVERINGEN
”Andreas och Marie 
Nilsson har gjort en 
omsorgsfull renove-
ring och ombyggnad 
av sin ladugård till 
ett modernt slakteri 
där ladugårdens 
ursprungliga 
 karaktär och gårds-
miljö är väl 
be varad.”
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