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affärsidé på 

Hökeriet
På Hökeriet förenas historia 
och modernt lantbruk. 
Bakom företaget står Lise 
Nilzen och den 10 september 
tog hon emot nyfikna till 
ett företagsbesök på temat 
natur och kulturmiljövärden 
i odlingslandskapet som 
affärsidé, som Länsstyrelsen 
bjöd in till.  
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En vacker sensommar kväll träffades 
elva personer på gården Granby, 
strax utanför Vallentuna, för att 
höra mer om den verksamhet som 
Lise Nelzén bedriver där. Hon 
beskriver sin verksamhet som butik, 
servering och mötesplats på ett 
modernt lantbruk i en historisk 
miljö. 

Namnet Hökeriet kommer 
från ordet Hökare som är en äldre 
benämning för en detaljhandlare. 
Lise berättar att byggnaden där 
Hökeriet huserar tidigare varit en 
visthus bod, som rustats upp från 
grunden och inretts till kök, butik 
och servering. I butiken säljs bland 
annat nötkött, honung och rapsolja 
från den egna gården.

BJUDER IN TILL KO-KROKI

På hökeriet arrangeras aktiviteter 
året runt, som ko-kroki, 
sagostunder, guidade turer, 
middagar för bokade grupper 
och catering. Gården tar också 
emot skolklasser, från förskola till 
högskola, för att visa den historiska 
platsen och ett modernt lantbruk. 

I företaget ingår, förutom 
Hökeriet, också Stoex. Det står för 
Stockholm Excursions, som erbjuder 

guidade turer norr om Stockholm 
med fokus på områdets kultur och 
historia. Målgruppen är främst 
utländska turister som kan välja på 
turer med olika teman, som vikingar 
eller svensk historia. Turisterna 
plockas upp på sitt hotell i Stockholm 
och på vissa turer utgör Granby ett 
av stoppen. Där får de till exempel 
se Granbyhällen, en runristning från 
slutet av 1000-talet som ligger nära 
Hökeriet och en husgrund från ett 
stort vikingatida långhus. 

Lise guidar oftast inte själv, 
utan anlitar erfarna guider. 
Marknadsföringen gör hon genom ett 
flertal internationella bokningssidor, 
ett arbete som kräver mycket tid och 
administration. 

– Det är mötet med människor 
och den respons jag får som gör att 
jag orkar fortsätta, berättar Lise. 

ATTRAKTIVT BETESLANDSKAP

Lise berättade för deltagarna 
om sina erfarenheter av att driva 
verksamhet på landsbygden. Sedan 
fortsatte gruppen till hagen där 
Granbyhällen ligger. Där berättade 
Lise berättade om hällristningen, 
som är den största i sitt slag i Sverige. 
Ylva Berry som är betessamordnare 
på Länsstyrelsen berättade om 
landskapet och gav tips och råd kring 
hur man underhåller och skapar ett 
attraktivt beteslandskap. 

Avslutningsvis besöktes 
hantverkstorpet Granbylund, 
Vallentunas äldsta torp. Här visade 
Lise gamla bilder på huset och 
gamla föremål de hittat i torpet 
och Hökeriet. Hon visade också 
den grönsaksodling där torparna 
odlade fram till 50-talet, som i år har 
återupptagits. 
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