SOMMARMÖTE
Välkommen till Ekologiska Lantbrukarna i Uppland, Uppodlarnas
och Upplandsbondens sommarmöte lördagen den 30e juli 2016
Uppodlarna och Upplandsbondens traditionella sommarmöte hålls i år i trakten av
Björklinge och Svista strax norr om Uppsala. Vi välkomnar både medlemmar och icke
medlemmar. Ta gärna med en granne/kollega/kompis!
Program:
10:00 – 11:30 Besök på Ramsjö Gård, Björklinge. Ramsjö gårdsprodukter odlar
grönsaker vilka säljs i grönsakskorgar direkt till konsument via CSA,
Community supported agriculture, vilket är ett sorts
prenumerationssystem.
Förmiddagsfika kommer att serveras.
12:00 - 13:00 Lunch. Grillning på Svista Gård. Upplandsbonden bjuder på grillat till
lunchen.
13:00 – 16:00 Rundvandring på Svista gård. Gården har ca 140 kor (SRB) som
mjölkas i två robotar.
Aktuellt inom köttproduktion och marknad, Upplandsbonden.
Visning av Cameleon såmaskin/radhacka och Combcut
tistelskärare. Även besök i fält där maskinerna använts.
Visning av olika batteri-drivna redskap så som grästrimmer och
motorsåg.
Vägbeskrivning Ramsjö Gård
Från Uppsala: kör gamla E4 till Björklinge. Kör igenom Björlinge centrum, tag av åt vänster mot
Ramsjö. Efter ca 700 m sväng höger in på Skakelvägen. Gården ligger på vänster sida efter ca 700 m.
Vägbeskrivning Svista Gård
Från Björklinge: kör gamla E4 mot Uppsala. I Svista, kör vänster mot Ärentuna. Gården ligger precis
efter avfarten på höger sida.
Kontakt: Pär Lindqvist, 0703-076523; Kjell Sjelin, 070-6350471; Mats Eriksson, 070-5367478.
Ekologiska Lantbrukarna är en intresseorganisation för ekologiska lantbrukare. Vi arbetar för att
politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa
möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag. http://ekolantbruk.se/ klicka gärna på bli
medlem om du inte redan är det.
Ekologiska Lantbrukarna i Uppland, Uppodlarna är Upplands lokalavdelning av Ekologisk
Lantbrukarna. Uppodlarna ska främja och sprida kunskap om det ekologiska lantbruket och tillvarata
de ekologiska lantbrukarnas intressen i Uppland. https://uppodlarna.wordpress.com/
Upplandsbonden är en ekonomisk förening för försäljning av KRAV-certifierat nöt- och lammkött
från gårdar runt om i Uppland.

