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Välkommen
i

Nr 4. Juni 2022

Internet: www.svenskavall.se

till

Sommarmöte

Norrbotten 22–23 juli

Vallföreningens sommarmöte i Norrbotten

Foton: Kristina Sigfridsson

Välkomna till Norrbotten och sommarmöte med Svenska Vallföreningen! I juli är nätterna fortfarande ljusa och grödorna växer så
det känns som att man nästan kan se det med ögat. Med start i Luleå bjuder vi på en bussresa efter nästan hela länets kuststräcka
samt besök inåt landet i vackra Överkalix. Med buss besöker vi först Öjeby Agropark utanför Piteå, där Hushållningssällskapet
bedriver Sveriges nordligast belägna jordbruksförsök. Vi följer sedan kusten norrut och efter ett stopp utanför Kalix med betestema
anländer vi till vackra, bördiga Tornedalen vid gränsen mot Finland. Här besöker vi ett familjeföretag med många strängar på
sin lyra. Middagen firar vi vid anrika Kukkolaforsen och sedan övernattar vi i gränsstaden Haparanda, på stadshotellet. Dagen
därpå besöker vi två yngre mjölkföretagare i Överkalix med olika strategier för sin vallodling innan vi avslutar resan åter i Luleå.

Anmäl
senast 1 juli!

Program
Fredag 22 juli

Lördag 23 juli

09.45 Avfärd med buss från Luleå tågstation

08.00 Avfärd från Haparanda

10.00 Avfärd från Luleå Airport (Kallax)
Välkommen – Gunnar Liljebäck

10.00 Jakob & Alice Liljebäck, Milksmart AB, Östra Stråkan, Överkalix – satsar mycket på bete inspirerade
av Nya Zeeländsk mjölkproduktion. Här sinläggs alla
50 kor samtidigt när snön ligger djup och betet ska
vara gårdens motor.

10.45 Öjeby Agropark – visning i fält av Hushållningssällskapets personal
12.00 Lunch
14.30 Viktor Lundbäck & Lova Göransdotter, Glimma
Mjölk AB, Pålänge utanför Kalix – ekologisk mjölkproduktion, kort besök ute i fält och stående fikapaus.
De har på senare år testat att använda ettåriga beten
med vårsådd råg och rajgräs.
16.30 Per & Eva Pesula, Pesula Lantbruk, Övre Kukkola,
Karungi – resans busschaufför vars familjeföretag
är mångsidigt. Mjölkproduktion, odling av bl.a.
vall, rybs och senap, gårdsbutik samt hantverksmässig tillverkning av senap och rybsolja.
18.00 Rundvandring på egen hand vid Kukkolaforsen
19.30 Middag Kukkolaforsen Turist & Konferens
22.00 Ankomst Haparanda Stadshotell

11.30 Avfärd till Svartbyn
12.00 Lunch
13.00 Johan Liljebäck & Hulda Wirsén, Stora Mu, Svartbyn, Överkalix – drygt 100 kor, två mjölkrobotar.
Odlar även spannmål.
15.00 Avfärd mot Luleå
16.15 Ankomst Luleå tågstation

Alternativprogram – se nästa sida!

Flygresor:
Fredag 22 juli: Arlanda, Stockholm – Luleå med Norwegian
08.25 – 09.45 eller SAS 8.15 – 09.30. Landvetter, Göteborg –
Luleå med SAS 06.00 – 09.30.
På torsdagen, dagen före, kan man välja på flera flygförbindelser.
Lördag 23 juli: Inga lämpliga flygresor.
Söndag 24 juli (kräver övernattning i Luleå): Flera alternativ
med både Norwegian, Ryan Air och SAS.
Nattåg:
Torsdag 21 – fredag 22 juli: Stockholm C – Luleå 18.11 – 06.31.
Lördag 23 – söndag 24 juli: Luleå – Stockholm C 17.02 – 06.27
eller 21.11 – 09.25.
Operatör Vy. Stannar på många platser för den som vill kliva
på och av efter vägen.

Anmälan senast 1 juli
Maila eller posta uppgifter om din anmälan enligt anmälningstalongen. Avgiften sätts in på Svenska Vallföreningens bankgiro
108-9705 senast torsdagen den 15 juli 2022. Ange Sommarmöte
och vem/vilka insättningen gäller. Boka boende och anmäl dig så
snart som möjligt för att underlätta planeringen. Sommarmötet
kostar 1 050 kr per vuxen, 800 kr för barn under 15 år. Anmäl
senast 1 juli!
Resa
Vi reser gemensamt med buss. Bussen hämtar och lämnar
deltagare i centrala Luleå, samt vid Luleå Airport (Kallax). För
resor till och från länet, se information längre ned.
Boende bokas senast 15 juni
Planera och boka ditt boende snarast eftersom trycket är stort
denna tid på året! Vi har reserverat boende på Haparanda
stadshotell till den 15 juni (ange ”Svenska Vallföreningen”). Var
och en betalar för sitt boende på plats. Haparanda stadshotell:
0922-614 90, info@haparandastadshotell.se,
www.haparandastadshotell.se.

Alternativprogram eller program
i anslutning till Sommarmötet:
Upplev Luleå skärgård Boka båtresa och övernattning i
skärgården
https://www.lulea.se/uppleva--gora/lulea-skargard.html
samt https://www.klubbviken.se/

Kontaktpersoner
Kristina Sigfridsson tel: 076-137 31 21
Gunnar Liljebäck tel: 070-558 30 47
e-post: vallforeningenssommarmote@gmail.com

Upplev fjällen Res med tåg eller buss inåt landet. Boende
finns bl.a. på Svenska turistföreningen (STF),
svenskaturistforeningen.se

Resor till och från Luleå
För långväga resenärer finns möjlighet att, förutom med bil,
resa till länet med flyg, buss och tåg. Här nedan finns förslag
på tåg- och flygresor i nära anslutning till Sommarmötets start
och avslutning, men passa gärna på att lägga till någon extra
dag eller kväll till resan om ni har möjlighet och upplev lite
mer av Norrbotten – här finns både kust och fjäll i samma län.

Besök Finland Ta tåg, buss eller bil till Torneo, tvillingstad
med Haparanda.
Res till Boden med Western farm och äventyrsbadet Nordpoolen i Boden för er med barn eller barnasinne, Rödbergsfortet för den militärintresserade. Eller Treehotel i Harads,
ca 45 min resa med buss eller bil från Boden.
Besök Piteå en mysig småstad och i närheten hittar ni
välkända Piteå havsbad med äventyrsbad, lekland för barn
och känd badstrand.

Anmäl
senast 1 juli!

******************************************************************************************************
Anmälan till Svenska Vallföreningens sommarmöte 22–23 juli 2022
skickas till: vallforeningenssommarmote@gmail.com eller Kristina Sigfridsson, Morotsvägen 7, 961 47 Boden.
Anmälan senast 1 juli. Förbokade rum bokas av var och en senast 15 juni.
Avgiften sätts in på Svenska Vallföreningens bankgiro 108-9705 senast 15 juli 2022.
Torsdag 22–fredag 23 juli

Antal personer 		

Vuxen 		

Barn (–15 år) 		

Summa kr

Studiebesök, lunch, fika, middag

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

1 050 kr/pers

800 kr/pers 		

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

Deltagande en dag (egen bil)

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

500 kr/pers

300 kr/pers		

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

Namn på personer som anmälan avser
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Adress ..............................................................................................................................................................
Telefon (mobil) ………………………………………................. E-post .....................................................................................
Ange om du behöver specialkost.
.........................................................................................................................................................................
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