2017-06-20

Resan med Spillkråkan går till skog i Sörmland
När: fredag 29/9 från kl 18.00, lördag 30/9, söndag 1/10.
Vi startar på fredag kväll kl 18 och hoppas att du som arbetar har möjlighet att delta

Var:
Öster Malma, Jägareförbundets
kursgård i Nyköpings kommun samt ett
skogsbesök i Flen.
www.ostermalma.se visar boende,
omgivningar och färdbeskrivningar.

Program:
29/9 fredag:
kl 18.00
Samling och middag, information
och samkväm.
Inkvartering sker gärna innan middagen och för
den som anländer tidigare under eftermiddagen
finns kaffe att få.

30/9 lördag:
7.00-8.45
Frukost
9.00-12.30 Ut i skogen med Rolf Pettersson
med förflutet vid Skogsstyrelsen och
Skogsvårdsstyrelsen, en entusiastisk och kunnig
guide.

Kan skogsägare bidra till att gynna olika vilt?
Hur kan skador på skogen undvikas?
Goda och dåliga exempel.

12.30 -13.45 Lunch
13.45 -16.30 Skogens vatten, Camilla Logarn Projektledare och expert samt Spillkråka.
Fokuserar på Skogens vatten och vad vi som Spillkråkor kan bidra med för att förbättra
grundvattnets mängd och kvalitet. Synnerligen aktuellt vid dagens låga
grundvattennivå.

18.00 Slottsguidning i Öster Malmas spännande
historia med Christer Carlsson
19.00 Slottsmiddag med efterföljande samkväm

1/10 söndag:
7.00-8.30
Frukost, Checka ut från Öster Malma
8.40-9.00

Färd till Flen (vi fyller våra bilar och ordnar en buss vid behov)

9.00-13.00* Per-Olof Pettersson, plantspecialist och tidigare
chef för plantföretag m.m. Visar och berättar om tre olika
planteringar med udda träslag gjorda under tre olika
10-årsintervaller hos en skogsägare i Flen. Kaffe serveras.
*Avslutning och hemfärd – från Flen. För de som önskar finns
möjlighet att äta en bit mat tillsammans innan vi skiljs.
* Osäker tidsram för avfärd, troligast 14.30–15.00. Återkommer om
besked

Hur:
Var och en reser till Öster Malma med tåg eller bil, samåk gärna.
OBS: Hemfärden sker från Flen på söndag em.
Gnesta är en lämplig station vid ankomsten på fredag, ankommande tåg från:
- Hallsberg-Gnesta, Sj Regionaltrafik
- Stockholm –Gnesta, Sj Regionaltrafik,
- Märsta – Södertälje – Gnesta , SL-Pendeltåg.
Gnesta Taxi har fast pris med 480 kr/bil till Öster Malma, förbeställs på tel
0158-30110. Rekommendation är att gå ihop t ex 4 personer och minska er kostnad.
Alla tåg ovan ankommer inom 10 min från olika håll - bra för taxin. Meddela i anmälan
om ni vill ha hjälp med transport från stationen, så samordnar vi med bilburna
Spillkråkor/förbokar taxi. Ange då ankomsttid för tåget i anmälan.
Res hem från Flens station. (Vi avslutar söndagen med att se skog i Flen)
Det finns bra anslutningar med :
Flen – Stockholm (direkt 1h),
Flen- Eskilstuna –Stockholm,
Flen-Göteborg,
Flen- Hallsberg
Flen-Örebro
Då programpunkten för söndagen i skrivande stund inte är helt klar är det bra att
avvakta tidpunkt för tågbeställning från Flen. (trolig tid 14.30 eller senare)

Kostnad:
Måltider, husrum och program för 29/9-1/10 ingår i priset nedan.
Delat rum i tvåbäddsrum kostar 1500 kr
Enkelrum (i tvåbäddsrum med en säng bäddad) kostar 2 200 kr
Boendet sker på vandrarhemmets trevliga rum
med två separata bäddar.
Vi har räknat med att de flesta delar rum (41
platser möjliga).
Det är möjligt att ta med sin hund på detta
boende. Du anger detta i din anmälan. Du betalar
de ev. kostnader som tillkommer för din hund.
Anmälningsavgift är 500 kr och inbetalas vid
anmälningstillfället till Pg 160 65 54-2. Resterande summa inbetalas till samma konto
senast den 15 september. Obs ange ditt namn på inbetalningen. Anmälningsavgiften
återbetalas inte om avbokning sker.
Var och en betalar sin egen resa till och från Öster Malma. Vi Spillkråkor betalar själva
vår måltidsdryck. Vatten i kannor är gratis. Spillkråkan har subventionerat så att
kostnaden kan hållas till detta låga pris.

Välkommen med din anmälan senast 31 augusti eller frågor till
mona@nyberg.com eller Monas mobil 070-3390689

