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Fler detaljer se www.ladugardsformannen.se eller Facebook. 
• Avd 2 Sörmland: Fredagen den 24 mars kl 10:00 på 

Ekenäs gård utanför Flen (200 kor, parallellstall 2x12). 
Anmälan senast 14/3 (gärna kvällstid e. kl 21:00) till 
Sven Brandel 070-8773862 eller sven@LRpost.se 

• Avd 4 Uppland: Onsdagen den 22 mars kl 11:00 hos 
Jörgen Eriksson, Fingarne, Norrtälje (85 kor, fiskben 
2x6). Anmälan senast den 19/3 till Tommy Karlsson 
070-264 59 87 eller kundbykalle@hotmail.com 

• Avd 5 Närke: Torsdagen den 16 mars kl 19:00 på      
Pitchers i Örebro. Utöver mat & möte även bowling.   
Gärna föranmälan till Birgitta via SMS till 070-5335055 
eller mail bl@rodagardens.se 

• Avd 9 Västergötland: Fredagen den 31/3 kl 10:30 på 
Brevikens golfrestaurang. Lunch till självkostnadspris ca 
100 kr. Därefter  besök på Torpet Lantbruk.  Anmälan 
via telefon eller SMS senast 27/3 till Therese Eriksson 
073-918 76 34 eller Anders Hjertberg 076-872 00 32. 

• Avd 12 Värmland: Separat kallelse skickas senare. 
 
LR-extra - informationsblad för Ladugårdsförmännens Riksförbund 
Redaktör och ansvarig utgivare Per E. Falk, Kungsängens gård, 753 23 Uppsala 

  
 
 
 
 

B-post / Porto betalt 
 

Avs: Ladugårdsförmännens Riksförbund 
C/o Lars Widstrand, Gravås, V. Rönningen, 670 35 Gunnarskog  
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Nr 1-2017 

I detta nummer: 
Sid 2 och 3: LR:s studieresa till Åland     

den 5-7 april 
Sid 4: Dags för lokala årsmöten 

L A D U G Å R D S F Ö R M Ä N N E N S   
R I K S F Ö R B U N D  



Vart tredje år anordnar förbundet en studiere-
sa. I fiol hade vi vår stämma i Finland och även 
nu när vi ska på studieresa så åker vi i öster-
led. Dock åker vi inte lika långt utan i år nöjer vi 
oss med att åka till Åland — i gengäld  är vi där 
en dag extra 
 

Förutom intressanta studiebesök är vårt fokus 
med resan helt inriktat på avkoppling & rekrea-
tion tillsammans med nya och gamla vänner. 
 

Program onsdag 5 april (svenska tider) 
• Kl 18:00: m/s Cinderella lägger ut från 

Stadsgårdskajen i Stockholm. 
• Kl 21:00: Gemensam buffé med fri mat 

och dryck 
• Övriga tider: Fria nöjesaktiviteter. 
 

Program torsdag 6 april 
• Bufféfrukost  på båten 
• Studiebesök Ingby Jomala nya kvighotell 
• Lunch på Smakbyn 
• Studiebesök Haga Kungsgård, Saltvik. 
• Middag på Stallhagen. Ölprovning 

Åländska delikatesser, varmrätt, dessert 
• Buss tillbaka till hotellet 
 

Program fredag 7 april 
• Frukost på hotellet  
• Några timmars fria aktiviteter i Mariehamn 
• m/s Amorella tar oss tillbaka till Stock-

holm och vi ankommer kl 18:55 
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Boende: Del i 2-bäddshytt  Standard Insida 
 

Pris: Endast 1 700 kr per person — LR spons-
rar med resten 
 

Tillkommande kostnader:  Var och en betalar: 
• Egen resa till/ifrån Stockholm 
• Mat på båten på hemresan 
• Ev starkare drycker utöver vad som ingår i 

respektive måltid 
 
 

Anmälan senast den 6 mars till Lars Widstrand 
070-397 64 28 eller lars.widstrand@LRpost.se 
 

Vid anmälan uppge: 
• Namn och födelsedatum 
• Om du önskar dela hytt med viss person 
• Ev önskemål om särskild kost 
 

OBS! Medtag giltig ID-handling 
 

Mer info om anslutningsbussar, de olika studie-
besöken mm kommer successivt att läggas ut på 
hemsidan www.ladugardsformannen.se 
 

Vi ser fram emot en mycket trevlig resa 
 

OBS! OBS! Begränsat antal platser — 
först till kvarn gäller vid anmälan. 
 

Hjärtligt Välkomna! 
önskar 

Förbundsstyrelsen med vår sekreterare och rese-
ledare Anna Arvidsson i spetsen 
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