
 

            Tisdag 14 maj besöker vi skogstäta Ydre  

 

9.00 – 11.00   Österbymo                                                                                                           
Studiebesök på Träullit som sedan 1946 producerar ett miljövänligt 
byggmaterial tillverkat av cementbunden träull som är bla. är bullerdämpande 
och tåligt mot mögel och röta.  

11.00-12.00 besöker vi Östgöta Hardwood AB som är ett av Sveriges ledande 
lövsågverk med flexibilitet och stor kapacitet. Började redan 1950 som ett 
familjeföretag.  

Sedan åker vi vidare norrut mot Nääs Bryggeri, en bilfärd som tar ca 30 minuter.                                
Där intar vi lunch ca 12.45 som vi betalar själva ca 150:- 

13.30-15.30  Studiebesök  på Nääs bryggeri. 

Bryggeriet började som ett projekt för familjen Emanuelsson då de ville 
utveckla familjegården. Många idéer ventilerades, restaurang, konstgalleri, 
husvagnslager, gårdsbutik mm. Den idé som bet sig fast och som nu är 
realiserad sedan 2013 är gårdsbryggeriet med en visningslokal för ölprovning. 

 

Anmälan senast 10 maj  till katla.kindestam-nilsson@vivax.se eller                  
070/639 7131. 

Vi försöker med samåkning – intresserad? Uppge var du utgår ifrån vid 
anmälan. 

 

                                   VARMT VÄLKOMNA  TILL  YDRE !! 
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