
Bäljane Gård (Stora Hjortaröd 917) 

 

Vår fina gård mitt emellan Ask och Röstånga ligger en kilometer in från väg 108 på Söderåsens 
sydöstra sluttning. Den består av två taxeringsenheter där boningshuset är en (Småhusenhet) och 
resterande byggnader är en så kallad Lantbruksfastighet. 

Boningshuset är i putsat tegel från 1927 (nybyggnadsår). Vi har bott här sedan 2002. Huset är 
tilläggsisolerat och värms huvudsakligen upp med vedkamin i vardagsrum (värmer också 
övervåningen) och vedspis i kök, samt bakgrundsvärme via el. Finns enskilt avlopp som just fått 
godkänt i en nyinspektion från Söderåsens miljöförbund. 

Huset har tre våningar. Alla rum har ljus från minst två håll. Entrévåningen innehåller hall, toalett, 
klädkammare, kök, vardagsrum och bibliotek. Yta 64 kvm. Genomgående framtagna innerväggar i 
tegel. I källaren (med fönster ovan jord) finns skafferi, gästrum/förråd, verkstad (med husets andra 
utgång), ”konsthall” och stort badrum som också innehåller bastu och grovtvätt. Badrummet har 
elvärme i golvet. Total yta är 59 kvm. På övervåningen finns ett öppet stort rum 43 kvm (snedtak) 
med exponerad murstock, öppet ända till nock och med en bred kupa mot söder med fin utsikt över 
det böljande landskapet som omger oss. Totalt uppvärmd och inredd boendeyta blir då 166 kvm 
med sju rum och kök. 

På gården finns ytterligare tre byggnader (Lantbruksfastigheten):  

a) fullständigt utrustat gästhus med luft/ luft-uppvärmning. Det är indelat i hall, badrum, storstuga 
öppet upp till nock samt kök och köksö. På andra våningen finns en entresolvåning med sov- och 
kontorsdel. Total boendeyta 56+18 = 74 kvm. Detta hus liksom boningshuset ligger med huvudaxel i 
öst-västlig riktning. Båda husen har indragen fiber med möjlighet till oberoende anslutning. All el, 
vatten och avlopp går via huvudbyggnaden. På gästhusets tak finns hälften av gårdens solels-
anläggning och i dess källarvåning finns tre rymliga varmgarage då huset alltid hålls vid minst 12 
grader då det inte används för boende/gäster. 

b) en kombinerad pub och växthus. Det senare i trä och glas (13 kvm) med golvtegel från Kulla 
Gunnarstorps slott. Puben GDPR (Golden Duck Pub Röstånga), är 22 kvm med högt i tak och ä 
utrustad med pizzaugn, grill, kyl och bardisk liksom stora panoramafönster mot den uppåtgående 
solen i öster. 

c) en stor lada (ca 300 kvadratmeter) med huvudskepp i nord-sydlig riktning och ett tvärskepp i väst-
östlig riktning. Innehåller kallgarage (plats för två bilar), flera skyddade förrådsutrymmen, upplag för 
användbart byggmaterial, återvinningsstation, jordkällare, orangeri/konsthall, hönshus och på dess 
tak andra halvan av solelsanläggningen. Allt är öppet till nock, orangeriet har tak av kanalplast för att 
släppa in ljus och ladan har stora utrymmen som lätt kan inredas efter många olika behov. 

Tomten kring husen är på 6400 kvm. Inramad av 100 meter häck i söder och i norr en serie mäktiga 
ekar och askar som närmar sig de 100. En ek är före gårdens etablerande och med 160 år på nacken 
fungerar den som ett naturligt parasoll över sommarens uteplats. På tomten finns tre brunnar. Två 
grävda, 3 respektive 10 meter och en borrad brunn (80 meter) som står för vårt vattenbehov. På 
tomten finns två varmkomposter med kommunens tillåtelse. Ett äkta valnötsträd utgör vårdträdet 
mitt på gårdsplanen som också flankeras av två 100-åriga bokar. 

På tomten finns dessutom äppelodling med både nya och gamla sorters äpplen, vingård, odlingar av 
olika sorters bär samt generösa utrymmen för att odla grönsaker och annat ätbart liksom sådant 



som är enbart fagert för ögat. I nordöstra hörnet finns en inhägnad ankdam (den gamla 
”urinbrunnen”), dit mycket av regnvattnet tar vägen från husen (under jord). Ett antal temarabatter 
finns på olika ställen i trädgården. Alla körvägar och gårdsplaner är grusade och boningshuset är 
omgivet av en bädd av natursten för att underlätta avrinningen och undvika växter som växer in i 
huset. Hela gården ligger på en kulle i ett odlingslandskap i tre riktningar så avrinningen är mycket 
god.  I den fjärde riktningen ligger resten av vår tomt som består av 10.400 kvm betesmark och en 
skogsremsa som följer Bäljane å som rinner genom del av tomten. Därav använder vi namnet Bäljane 
Gård för gården. På betesmarken finns också en utgrävd damm (kvävefälla då den fylls på via 
omgivande åkers dränering) och längsmed bäcken finns en anlagd promenadväg med hundband och 
allt som oftast under sommaren en tipspromenad. Vid dammen finns tomtens lägsta del som ligger 
10 meter under bostadshuset. Huset ligger enligt lantmäteriet på 95 meter över havet. Detta liksom 
40 km till närmaste kust gör att vi ofta har ren vit snö som ligger kvar några veckor varje vinter. 

 
 

Vy mot söder från dammen 

 


