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Fårappen - appen med krav 

Fårappen 
I dagens samhälle finns det sällan tid eller möjlighet att besöka en bondgård 
regelbundet. Nu kan du ha ”en fårgård i fickan” via din mobil. Det blir lätt att 
följa vardagen och livet på en bondgård. Det är meningen att du ska känna dig 
delaktig oavsett var du befinner dig. 

Vårt mål med Fårappen är att ge en inblick i fårens liv på en KRAV-gård. Vi 
filmar kontinuerligt med mobiltelefoner och visar vad som händer under fåråret. 

Fårappen är ett samarbete mellan Långasjölamm och BonOne AB. Två 
Smålandsbaserade företag med stort hjärta för får och den svenska landsbygden.  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Tekla och fåren! 
I appen så får man följa med Tekla under ett så kallat 
fårår. Årstidernas skiftningar och arbetsuppgifterna 
på gården följs åt. Tekla läser själv och visar bilder 
från ett fårår. 
  
Boken finns utgiven på isberg förlag, 
www.isaberg.nu/shop/product/tekla-och-faren. 

 

Vad gör fåren nu? 
Vi visar fårens vardag året runt, precis som den är. Vi 
filmar med våra mobiler när det händer och berättar 
om viktiga händelser. I framtiden så kommer vi också 
att ha livesändningar från gården. 

 

Ordlista 
En lista lista med de vanligaste orden som vi 
använder när vi talar om får.  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Malin & Långasjölamm 
Malin Lundqvist Gunnarsson driver Långasjölamm och bor med sin familj på 
Långasjö Östregård. I tio år har hon fött upp lamm och producerat kött och 
skinn till försäljning. Familjen har bott på gården i 19 år, men det har funnits får 
på gården i nästan 50 år. 

Malin skriver kontinuerligt om arbetet med fåren på sin blogg 
www.langasjolamm.se/ostregards-farblogg/ 

Malin är utbildad grundskollärare och har jobbat med mellanstadiebarn i 16 år. 
I kombination med försäljningen av gårdens produkter vill hon gärna plocka in 
sina kunskaper i pedagogik i bondejobbet. 

Björn & BonOne AB 
Efter många år i Lund-Malmöregionen och ett liv med pendling flyttade Björn 
och familj till en liten skogsfastighet i södra Småland. Samtidigt startade han 
BonOne AB som är ett enmansföretag med fokus på utveckling av mobila och 
webbaserade applikationer.  

Han har varit verksam som programmerare sedan 1988. Hans främsta merit är i 
form av programmerare/delägare i Algori AB där en bland annat en 
schemaläggningsapplikation för skola utvecklats (1993-2008). 

Uppdragen varierar med allt från en app för ekonomisystemet “Ad Manus” till 
en barnboksapp, Hitta barnen, i samarbete med författaren Erik Magntorn och 
illustratören Lisa Sjöblom. Senaste projektet är ett samarbete med Jesper Hall, 
Sveriges schackförbund för Schack4an. Hans böcker, ”Schackma Gandhi får en 
idé” och ”Schackma Gandhi och gudabråket”, har blivit appar. 

AppStore: https://itunes.apple.com/se/developer/bonone-ab/id719008315 
GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/developer?id=BonOne+AB 
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Kontakt och länkar: 

info@farappen.se 

www.farappen.se 
www.langasjolamm.se 
www.bonone.com 
 

https://itunes.apple.com/se/app/f%C3%A5rappen/id1212232621?l=sv&ls=1&mt=8 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bonone.farappen
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