Aktuella Vallsorter 3 juli,
Linne’s Hammarby
Magnus Halling visar upp sortförsöken 2012. Här
finns rödklöver, vitklöver, timotej, ängssvingel,
rajsvingel, rörsvingel och engelskt rajgräs.
Tid: Tisdagen den 3 juli, 2012 kl. 19.00
Plats: Vi samlas på parkeringen vid Linne’s
Hammarby
Efteråt tittar vi på SLU´s nya stallar på Lövsta och
diskuterar betesdrift. Upplands vallförening bjuder
på grillat och eftersnack! Stick-it kommer att
demonstreras. Lotteri med fina vinster utlovas också!
9 augusti ordnar vi Bussresa till
Vall 2012 på Vreta kloster.
Se mer info på sista sidan

Hej ni håller nu i första numret av Vallextra 2012!

Detta är ett litet vallblad från Upplands Vallförening! Här skriver
vi om kommande aktiviteter, refererar aktivitet som varit samt
vad styrelse håller på med under året.
Årsmötet 2012
Årsmöteskvällen började med att Gunnar Danielsson från
Olssons fröer förklarade hur man bör tänka när man blandar
ihop olika sorters fröer till fröblandningar. Det går inte att
använda en och samma blandning över ett helt landskap, för det
skiljer allt för mycket på olika jordar och odlingszoner. Det kan
skilja från gård till gård, en blandning passar som gjutet för en
gård men är helt fel på grann-gården. Därför kan man beställa
egna gårdsblandningar, så som undertecknad har gjort, en så
kallad Rimbo-blandning med olika sorters Lusern och
Hundäxing och lite andra hemliga sorter. Sen inmundigade vi
kaffe med mumsiga mackor som föreningen bjöd på.
Efter det så höll Nilla Nilsdotter ett föredra om baljväxten
Käringtand. Det är en ört som inte så väl känd men kommer
mer och mer i fröblandningarna, den passar bra som bete men
också i vallfoder. Den är svåretablerad och växer långsamt på
våren, den ger svag konkurrens mot ogräs men å andra sidan så
klarar den torka och låga växtnäringsförhållanden väldigt bra.
Den har också höga halter av tanniner som gör att djuren bättre
kan utnyttja det lättlösliga proteinet som finns i vallfodret.
Käringtanden passar bäst att odla med timotej och andra
grässorter!
De båda föreläsarna tackades med applåder och en frösäck i var
med en inte allt för numera hemlig Rimbo blandning!
Efter det så kom själva årsmötet i gång inför dem 20 närvarande,
som klubbades igenom snabbt av undertecknad. För kvällen
hade blivit sen efter de intressanta föredragen.

Styrelsen består av
Ordf: Tommy Karlsson
ViceOrdf: Freerk Borsma, Månkarbo
Sekreterare: Line Strand, HS
Kassör: Håkan Carlsson, Enköpings-Näs
Övriga i styrelsen är Kjell Karlsson, Bälinge, Thomas Bäck,
Rånäs, Jakob Gustawson, Roslagsbro, Magnus Halling, SLU, och
som adjungerad Rolf Spörndly, SLU.
Till revisorer valdes Börje Wiren, Skärplinge och Peter Mattsson,
Karlholmsbruk.
Sammankallande i valberedningen är Johan Lindgren, Vallentuna
som har suttit i valberedningen i 12 år. Undertecknad satt på
samma plats i 17 år innan föreningen lät mig börja röra på mig i
föreningen!
Innan vi skildes åt för kvällen så avtackade vi Per Lingvall som
hade avsagt sig omval i styrelsen, som han mer eller mindre varit
med i sen starten våren 1981. Han är en av initiativtagarna till att
föreningen bildades och har lagt ner enormt mycket arbete inom
föreningen!
// Tommy Karlsson, Rimbo

Har du tips och idéer på aktiviteter som du vill att
Vallföreningen ska ordna? Ring Tommy 070-264 59 87
eller Line 070-207 33 07.

Boka in:
9 augusti Vall 2012 på Vreta kloster
Vi ordnar en bussresa
Vi plockar upp resenärer med start från Rimbo och vidare
över Uppsala och Strängnäs.
Sista anmälningsdag 5 aug till Tommy Karlsson, 070-264 59 87.
Anmälan är bindande.

Avresa Rimbo kl 05.00
Viktoria brandstation kl 06.00
Vi plockar upp medresenärer längs väg 55.

Bussresan kostar 200 kr för medlemmar med familj och anställda.
Icke medlemmar uppmanas bli medlemmar (kostnad 300 kr) eller
får betala självkostnadspris 300 kr.

Fika på vägen ner ingår och på hemvägen stannar vi och äter
middag till självkostnadspris.

