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Älgar har vi alla sett i på håll i skym-
ningen eller i djurparker. I Gårdsjö 
Älgpark kan du känna närkontakt 
med skogens konung i dess naturliga 
miljö.

Sedan i maj förra året bor älgtjuren Gunde 
och älgkon Göta i ett 14 hektar stort natur-
hägn i skogarna norr om Morgongåva. Hos 
Leif Lindh, som sedan 1989 driver släktgår-
den Gårdsjö i tredje generationen, erbjuds be-
sökarna guidad älgsafari.

– Vi är de första i regionen som erbjuder 
närkontakt med älgar i deras naturliga miljö. 
Nu jobbar vi med att våra två älgar ska bli 
vana människor, genom att gå ut om mata 
dem tre gånger per dag, även om de aldrig 
kommer att bli tama. De äter cirka tio kilo 
mat per dag och växer ett kilo dagligen. Det 
som var älgkalvar för ett halvår sedan är till 
sommaren stora djur.

Öppet hela sommaren
Leif Lindh var i sin ungdom en duktig medel-
distansare och har alltid fascinerats av älgar-
nas lika graciösa och obehindrade som kraft-
fulla löpsteg över risiga kalhyggen.

– Sedan, uppvuxen på gård som jag är, har 
jag alltid gillat djur. Vi har haft ko på gården 
och en gång födde jag upp ett moderlöst råd-
djur.

Leif har hittills investerat över 700 000 
kronor i älgparken, där länsstyrelsen och Na-
turvårdsverket ställer lika höga krav på an-
läggningen som vilken annan djurpark som 
helst.

– Vi kör igång med vår årliga logdans 
första lördagen i juni. Därefter har vi öppet 
dagligen, förutom måndagar, för besökare. 
I logen kan vi erbjuda information, café och 
försäljning av souvenirer.

Turister och skolklasser
Leif kalkylerar med cirka 2 000 besökare 
första säsongen. Tillsammans med Sala Sil-
vergruva har han inlett ett samarbete för att 
marknadsföra verksamheten. 

– Turistbyråer runt om i Mälardalen ställer 
sig mycket positiva till initiativet, men en del 
säger jag är tokig som lägger ner så mycket 
pengar på det här. Men jag brukar säga att om 
man inte satsar kan man inte vinna. Jag tror 
på det här och tycker att det är roligt. Det bor 
3,3 miljoner människor inom en radie av 15 
mil från gården så nog borde det locka en och 
annan.

Målgrupperna sommartid är turister i all-
mänhet, även internationella i Stockholmsre-
gionen, samt förskole- och skolgrupper vin-
tertid då älgparken öppnar sitt tomtemuseum 
på höloftet till den ombyggda vedboden. 
Gårdsjö Älgpark är i höst öppet för bokade 
besök. Vid snöföre kan besökare då även 
åka snöscooter eller häst och vagn likt Emil 
i Lönneberga.

Garanterad älgvarning i Heby
Älgkon Göta gillar banan. 
Älgtjuren Gunde i bakgrun-
den är lite mer skeptisk av 
naturen. Gunde är än så 
länge kalv men till 
sommaren har han växt 
till sig ordentligt. Hans far 
har 15 taggar i hornen och 
farfar är en imponerande 
30-taggare. I framtiden 
planerar Leif Lindh (bilden) 
fl er älgar i Älgparken.
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Sedan 1948 har KPMG i Sala hjälpt fa-
miljeägda företag i Heby och Sala.

– Företagare är experter på, och le-
ver med, sina företag. Det kan då vara 
bra att ha någon som hjälper till att 
skapa överblick när det gäller kom-
plexa skatteregler med mera. Vi delar 
gärna med oss av vår kunskap och er-
farenhet, säger Ove Nilsson, revisor på 
byrån sedan 25 år tillbaka.

KPMG i Sala erbjuder revision, redovisning 
och rådgivning till alla företagsformer. På 
byrån i Sala jobbar elva personer, sex redo-
visningskonsulter och fem revisorer. 

– Vi har en bra mix av äldre medarbetare 
med erfarenhet och yngre kollegor. Vi har 
god erfarenhet av de fl esta verksamheter och 

kan därmed arbeta effektivt och med största 
kundnytta.

En partner i alla lägen
Redovisningskonsulten och Hebybon Pernilla 
Francis har varit anställd på KPMG i Sala i 
två år:

– Vi ska erbjuda trygghet och kompetens 
för våra uppdragsgivare. Vi vill göra verklig-
heten tydligare genom att kartlägga konse-
kvenser och risker vilket synliggör möjlighe-
terna för företagaren.

KPMG har sedan fl era år en betydande 
marknadsandel i Heby kommun.

– Medianföretaget i Heby kommun har 
1-3 anställda och omsätter 2-4 miljoner kro-
nor. Det är precis vår målgrupp och det vi är 
bäst på, förklarar Ove Nilsson.

Tel: 0224-567 00
Fax: 0224-152 95

ove.nilsson@kpmg.se
www.kpmg.se 

KPMG i Sala jobbar med hög 
tillgänglighet, nära företagen. 
På bilden revisor Ove Nilsson 
och redovisningskonsult 
Pernilla Francis.

Råd att lita på

Sommarjobb för ungdomar
Prognoser visar på att en stor del av Sveriges 
framtida tillväxt kommer att ligga i nystartade 
småskaliga serviceföretag, ofta med anknyt-
ning till turistnäringen. Även Gårdsjö Älg-

park skapar arbetstillfällen i Heby.
– Till sommaren behöver jag yngre perso-

ner som gillar att guida turister och som kan 
prata engelska och tyska
En sak till, du är älgjägare sedan 25 år till-

baka, hur går det nu med det?
– Du, det där har jag lagt av. Det känns fel 

nu på något sätt, ler Leif. 


