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Välkommen som medlem i 

 
Drömmen om en egen äppelodling kan förverkligas om man skapar den tillsammans. 

Det allmänna intresset för småskalighet och lokal produktion har ökat och att odla egen frukt är en dröm för många. 

Under årens lopp har en vision, med flera intressenter, om ett landsbygdsprojekt med äpplet i centrum, växt fram. 

 

Målsättningen med projektet Äpplet i centrum är att främja odling, produk-

tion och förädling av lokalproducerade äpplen samt att i allmänhet 

levandegöra landsbygden genom att bl.a. göra äppelodlingen till ett attraktivt 

utflyktsmål och träffpunkt samt att använda odlingen i utbildningssyfte med  

bl. a. kurser i ympning och beskärning. 

 

Se www.appeldalen.se för mer information om föreningen och projektet. 

 

 

 

I augusti 2013 bildades föreningen Äppeldalen i Östra Rud som idag har 

82 medlemmar. Varje medlem kan hyra in sig på odlingslotter som i första 

skedet kommer att uppgå till knappt 300 stycken. År 2014 utplanterades 

de första 44 träden som medlemmarna ympat. I dagsläget har vi 160 

planterade träd! Några aplar stod i blom redan våren 2015 och enstaka 

frukter kunde avsmakas senare på hösten. Ännu finns utrymme för flera 

äppelträd i odlingen. Kanske blir det platsen för ditt favoritäppelträd! 

 

 
 

 

 

Framtidsvisionen för vår odling är att finna äppelträd med 

olika sorter, bin i kupor i skogsbrynet för pollinering, klippta 

gräsmattor och grupper med sittplatser. Här kan man slå sig 

ned för en fika, inandas doften av äppelblom, höra fågelsång 

och känna gemenskap! 

Runt odlingen finns ett viltstängsel som skydd mot älg och 

rådjur. 

 
 

 

För medlemmarna i föreningen innebär närheten till musteriet att kommande överskott av äpplen, och äpplen av sämre 

kvalitet, kan förädlas till högklassig must. Då är även visionen om resurshushållning och lokal produktion uppfylld. 

Mer information om föreningen och projektet kan lämnas av: 

 

Niklas Rangberg, projektledare, tel. 072-511 58 88, e-post: info@appeldalen.se   

Emil Eriksson, ordförande, tel. 070-226 28 68, e-post: emilart@hotmail.com 

Sven Levin, vice ordförande, tel. 073-043 77 30, e-post: info@apelkonsult.se 

Gärdets Musteri, tel. 0570-460388, e-post: info@gardetsmusteri.se 
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