
 

Kallelse till Uppodlarnas årsmöte 2018 
Torsdagen den 15e februari kl19.00 i Vaksala kyrkcentrum* 
 

 17.30 Batterilastmaskinen KRAMER KL25.5e (vikt 4,2 ton, nyttolast 1,7 ton) 

från Lantmännen Maskin finns på plats för provkörning. 
Flera privata elbilar kommer också att finnas där. 

 19.00 ”Gröna Batterier” 
Anders Magnusson från NORTHVOLT, men också från eko-myllan i Alunda berättar om 

            Lithium-ion batterier och dess egenskaper för fordon och annan el-energilagring. 
Var kan råvarorna komma ifrån och hur länge räcker de? Går batterierna att återvinna? 
Hur laddar man batterierna och hur styr man elmotorerna? 

 20.00 Uppodlarna bjuder på kaffe och macka. 

 20.30 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 
 
Föreslå gärna verksamheter i Uppodlarna före, under eller efter årsmötet. 
OBS motioner till Ekologiska Lantbrukarnas riksårsstämma kan skickas direkt av motionären till kansliet@ekolantbruk.se eller 
Ekologiska Lantbrukarna, Hög Sunnersberg, 531 98 Lidköping. före den 6e feb.  
Önskar motionären att Uppodlarna står bakom motionen vid E.L. årsstämma sänds motionen även till någon i Uppodlarnas 
styrelse före den 15e feb. tex kjell.sjelin@telia.com 
Motioner riktade till Uppodlarna sändes till någon i Uppodlarnas styrelse före den 15e feb. 
Bjud gärna med någon som du tror är intresserad av Uppodlarnas verksamhet. 

Välkomna!   Uppodlarnas styrelse  
 

 
. 
Anmäl dig gärna till Uppodlarnas e-postlista där du kan få och ge snabb information, sätta ut annons 
etc. Kontakta kansliet@ekolantbruk.se Där kan du också anmäla dig till den nationella 
”internposten”. 
 
Uppodlarna är en lokalavdelning av riksorganisationen Ekologiska Lantbrukarna. Uppodlarnas främsta syfte är att vara ett forum för uppkomna 

frågor kring ekologisk produktion i vårt område. 
Genom representation i riksorganisationen EL kan vi bla  påverka jordbrukspolitiken i Sverige och utomlands. 

Observera att alla styrelsemöten är öppna för alla medlemmar.  Välkommen med frågor och synpunkter. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
I samarbete med LRF- avdelningarna i Östhammars kommun och Norra Roslagens Fårklubb ordnar vi en kursdag om 
småskalig livsmedelshantering. Frågor om lagar, regler och tillsyn för den som t ex vill sälja direkt till kund, köttlådor, 
gårdsbutik, REKO- ringar. Hur ska produkter vara märkta? Vad gäller för infrysning för senare försäljning, hur får man 
använda eget kök, starta gårdscafé, Bed& Breakfast? Sälja till restaurang eller butiker? Ja det är mycket att tänka på och 
föredragshållare är Per Nilsson, välkänd rådgivare som även arbetar för Eldrimner, nationellt resurscentrum för 
mathantverk. Fokus ligger på möjligheter istället för problem! 
Tid och plats: tisdag 6/3 kl 10.30- 15.00, Upplands Ekeby bygdegård, Rörby 110, Alunda 
Kostnad: 100 kr betalas på plats, swish eller kontant, för lunchfika och lokal 
Obligatorisk föranmälan till: camilla.strandman@gmail.com, tel 0709-408195, ange namn, personnummer (krävs av 
Vuxenskolan), tel och gärna e-post. Senast 23/2! 
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