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Sommarmöte 2014 
7–8 augusti Vreta – Vetlanda – Eksjö

Svenska Vallföreningens 

I år är vi välkomna till Småland och det vackra landskapet i Skirös omgivningar  
som även kallas Smålands trädgård. Här utgörs det böljande landskapet av åkrar  

i alla former blandat med ekskogar, betesmarker, sjöar och djupa barrskogar.

Varmt Välkommen!
Svenska Vallföreningen

09.30–16.00  Vall 2014 på Vreta Kloster, Linköping, 
www.vall-mark.se  

16.00–18.00  Incheckning på Wallby säteri, Skirö, två 
mil öster Vetlanda. 

 www.wallby.se 
19.00– Middag med allsång

06.50  För de morgonpigga och mjölkintresserade: 
Vasen. Där visar Kjell och Per Sandahl sin 
gård, de 500 korna och ger oss en inblick 
i hur de jobbar med rapportering, redovis-
ning och uppföljning i foderproduktionen 
med hjälp av Data Växt.

08.00  Alternativprogram för de något mindre 
morgonpigga. Veterinär Sara Nyman visar 
sin nya veterinär- och hästklinik på Wallby.

07.00–09.30  Matsalen är öppen för frukost 

10.00  Avresa till Repperda hemman där ägaren 
Yngve Henriksson berättar om gården, de enorma 
stenmurarna och kör med sina arbetsoxar.  
www.oxar.se 

 Arrendator Leif Carlsson visar sin ekologiska vall 
och redovisar sina resultat i den efterföljande di-
koproduktionen. Kaffe med kaka och tid för frågor 
och diskussion på stående fot.

11:45  Avresa till Norrby ängar där familjerna Hörlén 
tar emot med maten klar. De har ekologisk 
nöt- och lammproduktion, gårdsbutik m.m.  
www.norrbyangar.se  

15:00  Torsjö säteri. Göran Källner med sönerna Henrik 
och Kristoffer har nybyggt kostall för 500 kor med 
50 platsers karusell och mjölkning från utsidan. De 
är mycket engagerade vall- och majsodlare och vi 
får ta del av deras erfarenheter. Eftermiddagskaffe.

17.00  Avslutning

Torsdag 7 augusti

Fredag 8 augusti

Anmäl 
senast 7 juli

Program
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Foto: Norrby ängar



Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds för-
sändelsen med nya adressen på baksidan

Posttidning  B
Avs: Hushållningssällskapet

 Box 5007, 514 05  LÄNGHEM 

AB LH Tryck Ulricehamn

Praktisk information
All förflyttning sker med bil under detta sommarmöte. För er 
som är med på Vreta, räkna med dryga två timmar till Wallby. 
Vägbeskrivning kommer att finnas i Vallföreningens monter 
på Vall 2014.

På Wallby ägnar vi kvällen åt en god måltid samt gemenskap 
med allsång under ledning av Per-Anders Andersson och Ingrid 
Sandahl, bad och grillning vid sjön om vädret tillåter.

För den som vill uppleva Eksjö sammanfaller vår avslutning med 
Eksjö International Tattoo,www.eksjotattoo.se, en fantastisk 
upplevelse i en gammal stad. (Boka i så fall redan nu boende i 
Eksjötrakten för fredagskvällen, Wallby är tyvärr upptaget då).

Kostnad för logi, eftermiddagskaffe med bakverk, sommarbuffé 
med något grillat och frukost på Wallby säteri kostar 
1 095 kr/person inkl. moms, barn t.o.m. 12 år: halva priset. 
Betalas av var och en på Wallby. Var och en betalar för sig även 
på Norrby ängar (150 kr/person inkl. moms).

Logi bokas av var och en på Wallby säteri, 
0383-46 21 60, magnus@wallby.se

Anmälan till Svenska Vallföreningens sommarmöte 
senast den 7 juli 2014 till
Kjell Sandahl, Vasen 1, 574 98 Nye, 070-655 26 83, 
kjellivasen@gmail.com 

7 augusti kl 9.30 - 16.00
Vretagymnasiet, Vreta Kloster

Vall 2014

Läs mer på www.vall-mark.se

Lantbruksmässan Vall 2014 är för dig med intresse  
i maskiner och kunskap för odling av grovfoder. 

Entré 150 kr. 

Välkommen hälsar Hushållningssällskapet,  
LRF Konsult, LRF, MR Öst och Vretagymnasiet. 

Skanna och skicka senast 7 juli till kjellivasen@gmail.com

Antal vuxna ...................  Önskemål om vegetarisk/glutenfri kost etc. 

Antal barn ...................  ........................................................................................

Namn på person/er som anmälan avser

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Adress   ...........................................................................................................................................

Postnr och ort  ...........................................................................................................................................

Tel  ................................................... E-post ………………………………………………........................

Anmälan till Svenska Vallföreningens sommarmöte 7–8 augusti

SVENSKA VALLBREV kommer ut med sju nummer 2014.
Nästa nummer  Manusstopp   Utgivning
Nr 5 19  aug  12  sep

Redaktionskommitté: Nilla Nilsdotter-Linde, ansvarig utgivare,
tel: 070-662 74 05, e-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@slu.se
Gun Bernes, tel: 090-786 87 44, e-post: gun.bernes@slu.se

Red. o layout: Irène Persson, 
tel: 070-616 66 27, e-post: irenee.persson@gmail.com.

Vill du bli medlem i Svenska Vallföreningen? Betala 350 kr till 
pg. 72 27 23-4 eller bg. 108-9705 och ange namn och adress. IS
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Foto: Norrby ängar


