Hallands biodlardistrikt och Hushållningssällskapet Halland bjuder in till…

Studieresa till Lurö, 12-13 augusti 2017
Målet med resan är att besöka parningsstationen för det Nordiska Biet på Lurö (utanför Säffle) och lära
oss mer om det nordiska biet och möjligheterna att producera honung med hjälp av dessa! Under resan
kommer vi även att besöka Tavlebords Honungsgård (på Orust) som har affärsutvecklat kring sin biodling
(tavlebordshonungsgard.se) och LP:s biodling som har både omfattande biodling och redskapsförsäljning.

Resplan

12 augusti
7:15 Avresa Mellbystrand och upplockning av
deltagare längs vägen.
7.35 Halmstad arena
8:05 Granngården/Agrocenter i Fbg
8:20 Hotell Björkäng i Varberg
9:00 Fjärås, pendlarparkeringen bakom Shell.
11:30 Lunch på Tavlegårds honungsgård (ingår i
deltagaravgift)
12:15 Visning av företag som affärsutvecklat kring sin
biverksamhet med café, växtbutik, boende mm.
Visning av slungrum samt trädgård med biväxter.
14:00 Avresa mot Säffle, information om pollen och
nektarväxter
16:30 Besök på LP:s biodling, bi-redskap, samt stor
ekologisk och konventionell honungsproduktion.
18:00 Inkvartering på Comfort Hotel Royal,
http://www.royal.se/hotellet.php#contenttop
Pool finns för den som vill bada!

13 augusti
6.30 Frukostbuffé, (alla gör en extra macka som vi tar
med till fm fikat. Termosen kan fyllas med kaffe/
te på hotellet).
7.00 Avresa till färjestation mot Lurö
8-9
Båtresa
Kaffe
Promenad över ön till parningsstationen
Lunch (ingår i deltagaravgift)
Besök på parningsstation för det Nordiska biet.
Kaffe
17
Båten avgår till Ekenäs/säffle
18
Bussresa hemåt. Middagsstopp på vägen (egen
bekostnad)

Avgift

Anmälan
Anmäl dig genom att betala in deltagaravgiften till
Hushållningssällskapets bankgiro: Bg 423-6790
Märk inbetalningen med ”Lurö”, ditt namn, ev matallergier, dubbelrum delas med namn på din ”rum-delare”
(om du ska dela ett dubbelrum). Uppge även e-postadress vi kan nå dig på.
Anmälan senast 6 juli! Begränsat antal platser i bussen
(48), så först till kvarn…

Frågor
Frågor eller mer information?
Eva Castell, Hallands biodlardistrikt,
eva.castell@live.se, 076-27 85 499
Sara B Nilsson, Hushållningssällskapet Halland,
sara.nilsson@hush.se, 073-04 69 318

1100 kr/pers för personer som delar dubbelrum (ange
vem du delar rum med vid anmälan)
1400 kr/pers för personer som önskar enkelrum.
I deltagaravgiften ingår: Bussresa, lunch dag 1 & 2, guidad
tur på Tavlebords Honungsgård, logi, frukost dag 2, båtresa t o r Lurö, fm fika dag 2, div informationsmaterial.
I priset ingår ej: fm och em fika dag 1 (ta med kaffekorg!), middag på kvällen dag 1 & dag 2.
Ta med! Kaffekorg för eget behov för fm och em fika
dag 1.

