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Årets resa går runt hela Öland. Vi besöker flera mjölkföretag, stommen i området, men också nötkötts- och lamm-
producenter. Bevattningsfrågor, naturbetesskötsel och specialgrödor som bönor finns också med. Inte minst blir 
det en resa genom ett enastående vackert landskap. Vi får se världsarvet Södra Ölands odlingslandskap, alvaret, 
Långe Jan, radbyar och andra kulturmiljöer typiska för Öland och kanske Blå Jungfrun på avstånd.
Vi utgår från vårt boende i Stora Frö alldeles vid Kalmarsunds strand och strax nedanför Mörbylångadalen.

till Sommarmöte på Öland 
27–28 juli

Anmäl 
senast 30 juni!Program
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Välkommen 

09.00 Kaffe och samling på Stora Frögården, STF:s vand- 
 rarhem
09.30 Avresa
10.15 Ottenby kungsgård och Wiströms Lantbruk.
 Familjen Wiström driver mjölkproduktion med  
 robotkarusell. Här finns också stora betesmarker  
 där gårdens lamm och kungliga hjortar samsas om  
 betet.
12.00 Lunch på öländsk hjort på restaurang Fågel Blå
 längst ute vid fyren på Ölands södra udde
13.30 Wahlströms Mjölk & Maskin i Skärlöv. En gård som
 satsat på bevattning och dammbygge för att säkra  
 grovfodret och som även odlar bruna bönor.
 Kaffe vid Ölands Stora Alvar
15.30 Anders Eklöv, Ekelunda har köttdjursuppfödning i 
 alvarbyn Eklunda med grovfoderodling på lätta jordar 
 kombinerat med alvarbete.
17.00 Åter i Stora Frö
19.30 Gemensam middag i Stora Frö

08.30 Avresa från Stora Frögården
 Kaffe vid Kalmarsund
10.15 Hanna Karlsson med familj på Österbo gård i Dödevi 
 driver stor mjölkproduktion på begränsad areal med 
 majs och vall. Hon driver även gårdsförsäljning av 
 mjölk samt framgångsrikt "Bondbönans blogg".
11.45 Lunch på de allra bästa av öländska kroppkakor på 
 närodlad potatis hos White guide-listade Ninnis
 kroppkaksbod i Källa
13.30 Åke Johansson, Lilla Hult berättar om idérik strategi
 för vall och stall för sin mjölk- och lammproduktion
14.45 Kaffe i trädgården vid Hushållningssällskapets 
 utvecklingscentrum i Torslunda
15.15 Hushållningssällskapet berättar om verksamheten 
 vid utvecklingscentret och visar demonstrations- 
 odlingar med vallfröblandningar m.m.
16.00 Åter i Stora Frö

Torsdag 27 juli Fredag 28 juli
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******************************************************************************************************

Anmälan till Svenska Vallföreningens sommarmöte 27–28 juli 2017
skickas till e-post: vallforeningenssommarmote@gmail.com eller till Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet, Flottiljv. 18, 
392 41 Kalmar. Anmälan senast 30/6. Förbokade rum bokas av var och en senast 30/5.

Torsdag 27 juli    Antal personer  Vuxen  Barn (–15 år) Summa kr

Studiebesök, lunch, fika    .....................  300 kr/pers 150 kr/pers .....................                         

Middag     .....................  ca 350  kr/pers*   

*OBS! Middagen anmäls här men betalas av var och en på plats.

Fredag 28 juli       Vuxen  Barn (–15 år)

Studiebesök, fika, lunch    .....................  300 kr/pers 150 kr/pers ..................... 

Namn på personer som anmälan avser

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Adress ..............................................................................................................................................................

Telefon (mobil) ………………………………………................. E-post .....................................................................................

Ange om du behöver specialkost eller om du absolut inte kan tänka dig att äta kroppkakor 

.........................................................................................................................................................................

Avgift att sätta in på Svenska Vallföreningens Bankgiro 108-9705
senast 30 juni.         Totalt kr            .....................

Anmälan senast 30 juni
Maila eller posta uppgifter om din anmälan enligt anmälnings- 
talongen nedan. Avgiften sätts in på Svenska Vallföreningens bank-
giro 108-9705. Ange Sommarmöte och vem/vilka insättningen  
gäller. Det går bra att delta en av dagarna men de som deltar båda 
dagarna har förtur. Vi räknar med stort intresse för resan men 
har begränsat antal platser i buss, till boende och till måltider. 
Först till kvarn!..

Resa
Vi reser gemensamt med buss och får guidning på vägen.

Boende bokas före 30 maj
Planera och boka ditt boende snarast eftersom trycket är stort 
denna tid på Öland! Vi har förbokat ett antal rum som måste 
bokas före 30/5. Vi har förbokat platser på två boenden i Stora 
Frö där resan börjar. Det är gångavstånd mellan boendena. 
Var och en betalar för sitt boende på plats. Ange VALLFÖR-
ENINGEN vid bokning så vi vet att ni hör till vår förbokning.

• Stora Frögården, tel: 0485-363 33, www.storafrogarden.se,
 post@storafrogarden.se 
 Ca 550 kr per person inkl. lakan och frukost.
• StrandNära Eco Bed & Breakfast, tel: 0485-366 00,
 www.strandnara.com, info@strandnara.com 
 Ca 1 100 kr per tvåbäddsrum inkl. lakan och frukost.
Haga Park, www.hagapark.se är ett alternativ med camping, 
stugor och vandrarhem som ligger helt nära men är inte förbokat.

 Kontaktpersoner
Linda af Gejiersstam 0706-15 67 70
Maria Wahlquist 0767-71 42 44
vallforeningenssommarmote@gmail.com

Sponsorer
Sommarmötet sponsras av följande organisationer

Välkomna!

Träffpunkt Svenska Vallföreningen
 Borgeby 28–29 juni

Vi visar upp och presenterar vår verksamhet. I tältet med 
oss är Olssons Frö. Speciellt för i år:

• Följ med ut i Betes-demon och se hur många kg ts
 bete som finns här och nu.
• Hur växer betet till? När ska djuren beta? Hur ser du 
 att gräset är avbetat?
Eller ta en kopp kaffe och diskutera egenskaper hos olika 
vallväxter…

Hjärtligt Välkomna!


