Resa till brandfälten

SPILLKRÅKAN

i Västmanland och till AB Karl
Hedin den 29 april

för kvinnliga

Intresseförening
skogsägare

Innehåll
Välkommen att följa med på en spännande resa till Västmanland för att titta på
brandfälten under guidning av Niclas Berntsson och Johan Klingberg på AB Karl
Hedin. AB Karl Hedin är stora skogsägare i brandområdet .

Tid och plats
Vi träffas fredagen den 29 april kl 08.30 i Västerås utanför järnvägsstationen.
Alla tar sig dit på egen hand. Det går ett tåg från Stockholm C kl 07.25 som är framme
i Västerås kl 08.20
Program
08.30
buss avgår från Västerås C mot Karbenning. Under bussresan får vi kaffe
o smörgås och Niclas berättar om AB Karl Hedin
ca 09.30
visas vi runt på AB Karl Hedins såg i Karbenning
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ca kl 12

lunch på Wernergården som har osttillverkning. Vi får
att äta en rejäl ostsmörgås och om vi har tur och hinner kan vi handla ost
på mejeriet
ca kl 13
eftermiddagen åker vi med bussen ut i den brända skogen. Niclas och
Johan följer med i bussen och visar oss och berättar.
ca kl 16.30 är vi tillbaka i Västerås och kan åka hem efter en spännande och
intressant dag
Förtäring
Kaffe o lunch ingår i priset. Var vänlig meddela ev. allergier.
Kostnad
150 kr per pers som sätts in på plusgiro 160 65 54-2
Att tänka på
Om Du köper tågbiljett i god tid är den ofta billigare (så fungerar SJ)
Anmälan
Erbjudandet gäller endast för Spillkråkans medlemmar och anmälan görs snarast,
men senast senast den 17 april via mail till kassor@spillkrakan.se
Samtidigt sätter Du in 150 kr på Spillkråkans plusgirokonto 160 65 54-2

Varmt välkommen med din anmälan önskar Spillkråkan

