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Vilda upplevelser är på väg
att bli färdigställda
I helgen öppnar vi Eriksberg
för sommarsäsongen. I år kan
våra besökare bland annat
smaka visentburgare i vårt
tillfälliga sommarkafé.
På Eriksberg pågår fortfarande
återuppbyggnaden efter branden i fjol och satsningen för att
utveckla verksamheten fortsätter.
– Fast vi inte kan köra för
fullt har vi från i fjol somras gått
från åtta till tolv årsanställda,
berättar Per-Arne Olsson, vd
på Eriksberg. Och fler ska vi bli,
nu behöver vi framför allt duktig
serveringspersonal vartefter de
nya restaurangerna blir färdiga.
Smaka en visentburgare
Den stora restaurangen som
förstördes i branden, kommer att
vara färdig i höst, vilket innebär
att vi åter kan ha Julmarknad
på Eriksberg i december. Under
sommaren har vi ett tillfälligt
sommarkafé i Jägarvillan. Där
kan våra besökare bland annat

smaka visentburgare från den
egna gården.
Eriksberg har öppet året runt
för förbokade gäster
I helgen, 4 till 6 juni, öppnar vi för
besökare utan förbokning. Under
juni har vi öppet på helgerna och
från och med 25 juni, midsommardagen, har vi öppet dagligen
fram till och med 28 augusti.
Lamm och kalvar
Verksamhet på Eriksberg kretsar
mycket kring de vilda djuren som
strövar fritt omkring tillsammans i
viltparken. Nu har vildsvinen fått
sina första kultingar och mufflonfåren sina lamm.
– Den senaste veckan har
även kronhjortarna börjat kalva
och snart är det dovhjortarnas
tur, säger Per-Arne Olsson, som
räknar med att några visentkalvar
också kommer att visa sig under
sommaren.
Och när sommaren är över är
det inte många månader kvar
innan Eriksberg kan köra för fullt!

Vid en visentvandring som hölls i
viltparken igår, syntes två nya kalvar. Även de röda näckrosorna har
börjat blomma lagom till öppningen.
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Ge bort en upplevelse!
Vi säljer presentkort på upplevelser, en trevlig och mycket
uppskattad present.
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