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Hållbart butikskoncept  

Ladans nya Café på Öråkers Gård 
Nu slår Ladans Café upp dörrarna med ett helt nytt butikskoncept som är genuint, medvetet 
och hållbart. Ledorden är upcycling och recycling och näst intill all inredning och de möbler 
som finns i lokalen går att köpa.  
 
- Vi vill uppmuntra till en cirkulär och medveten konsumtion, säger Ebba Horn, 
konceptansvarig. De möbler, porslin och inredning som vi har handplockat till caféet kan 
gästerna få uppleva och känna på innan de tar beslut om att handla och ta det med sig hem. 
 
Intresset för återskapade möbler har rötter generationer tillbaka. Det startades av Ebbas 
mamma, Carola Dyrssen för 15 år sedan, så nu har Öråkers Möbler åter väckts till liv. 
- Vi vill förmedla känslan av att varje möbel är ett konsthantverk. I Ladan hittar du både 
gammal och ny inredning, närproducerat och återvunnet, stort och litet, säger Ebba Horn.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Öråkers Gård och Ladan är omgivna av hållbara odlingar av frukt och grönt, skogsträdgårdar 
samt djur, som alla bidrar till den biologiska mångfalden. Caféet serverar kakor, bullar och 
vällagad mat i samarbete med lokala kockar och bagerier. Det finns även en Matbod med 
livsmedel från småskaliga och närproducerade producenter.  
 
- Konceptet för hela Öråkers Gård är hållbarhet. Ladans café har sedan länge varit ett 
uppskattat besöksmål, att det nu även går att köpa inredning och de möbler som används i 
caféet, är återvinning när det är som bäst, avslutar Ebba Horn. 
 
För ytterligare information, kontakta gärna: Ebba Horn, Öråkers Gård, på 
ebba@orakersgard.se eller 070–492 87 04. För att ladda ner bilder klicka här. 
 
Ladan på Öråkers Gård erbjuder en helhetsupplevelse i gårdsmiljö med café, matbod och inredning bland 

odlingar och djur. På gården finns olika verksamheter med det gemensamma intresset för hantverk, konst, 

hållbarhet, närproducerad mat och biologisk mångfald. Ladan fungerar som en naturlig mötesplats med 

fokus på välmående för människor, djur och natur. Läs gärna mer på www.ladanoraker.se 

Öråkers Gård ligger vackert beläget vid Mälaren på Lennartsnäshalvön utanför Kungsängen, ca 30 

minuter från Stockholm. För mer information om gården se www.orakersgard.se 
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