Lovö
Hembygdsförening

SOMMARMÖTE 29 juli
Uppodlarna och Upplandsbondens traditionella sommarmöte hålls i år i södra delen
av vårt område. I år välkomnar vi även Lovö hembygdsförening.
Välkomna att besöka Elin Rydström ”Arla Elin” med familj på Lovö Prästgård,
Drottningholm lördagen 29e juli 2017 kl 11 – ca 14.30
På gården bedriver man ett småskaligt, diversifierat, Stockholmsnära jordbruk med
stor besöksverksamhet. www.lovoprastgard.se
Vi börjar med en presentation av gården och Lovö, därefter bjuder
Upplandsbondens på grillat till lunch. Elin är en engagerad person och har flera
förtroendeuppdrag, efter lunchen kommer hon att berätta om Ekologiska
Lantbrukarna på riksnivå, rapportera från Internationella farmers group och den
diskussion man haft om CAP 2020 m.m.
Uppodlarna bjuder på kaffe o kaka och Upplandsbondens tar upp aktuella frågor.
Vägbeskrivning
Följ världsarvsskyltar mot Drottningholm och ”vanliga” skyltar till Bromma. Vid rondellen vid
Brommaplan ta 3e avfarten väg 261, när du passerat Drottningholms slott sväng höger vid skylt Lovö
k.a., vid kyrkan kör på vänster sida om kyrkan, sen ligger lagården m.m på vänster sida om vägen.
Kontakt: Elin Rydström 073-7001761; Kjell Sjelin, 070-6350471; Maggan Olsson 070-3733574

FÄLTVANDRING 28 juli
Föreningen Allkorn har fältvandring fredag 28e juli kl. 18 – 21 på Ekhaga
försöksgård Uppsala. Anmälan görs senast den 18:e juli till Gunn-Britt Nilsson via
e-post uggeln@live.se eller telefon 0731-833430. Deltagarantalet
är begränsat. Kostnadsfritt för Allkorns medlemmar. http://allkorn.se

Välkommen att komma och träffas och trivas på våra aktiviteter!
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.

Lovö hembygdsförening skyddar vårt historiska kulturarv och skyddar Lovö från nutida
exploatering. http://www.lovohembygd.com .
Allkorn arbetar för att bevara äldre spannmålssorter. http://allkorn.se

