Trevliga och
intressanta
samtal.
Torpa Stenhus.

Jaktstugan, Oppeby Gård.

Välkommen till årets

After Skörd
After skörd 9-10/11 Nyköping

After skörd 16-17/11 Torpa Stenhus

Denna AS vänder sig till er med fler än 150 bisamhällen.
Värdar är Staffan Tegebäck och Thomas Dahl.
Pris 2 000 kr ex moms (2 500 kr inkl. moms)
Del i dubbelrum erbjuds.

Favorit i repris! Torpa Stenhus mellan
Ulricehamn och Svenljunga.
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Vi träffas på Östermalma kursgård kl 12.00 för en
gemensam lunch, därefter åker vi till Dan Lewin för
studiebesök under eftermiddagen. Vi inkvarterar
oss på Oppeby Gård där vi tar eftermiddagsfika och
påbörjar dagens samtal. Björn Lagerman kommer att
delta och visa oss de senaste innovationerna inom
Beescanningprojektet. Vi äter buffé, dricker något och
fortsätter med vad vi höll på med, lägger oss när vi vill
och får frukosten dagen efter serverad av våra värdar. Vi
avslutar söndagen med gemensam lunch.

Denna AS är öppen för alla medlemmar
oberoende antal samhällen.
Värdinnor är Marie Backman och Helena R Johansson.
Pris 2 000 kr ex moms (2 500 kr inkl. moms)
Del i dubbelrum erbjuds.
Vi träffas på Torpa Stenhus kl 14.00 för inkvartering
och en välkomstfika. Under eftermiddagen kommer
Marie att presentera hur hon etablerade sin småskaliga
verksamhet som stadsbiodlare. Genom samarbeten i
gemensamt bi-kooperativ och hur man kan dela lokaler
och försäljningskanaler. Helena kommer att presentera
en del praktiskt om apiterapi. Därefter påbörjar vi dagens
samtal om praktisk yrkesbiodling, bryter för en trerätters
middag och fortsätter diskussionerna. Söndagen
börjar med frukostbuffé. Efter frukost avslutar vi med
honungsprovning med er medhavda honung.

Anmälan till helena@biodlingsforetagarna.se senast fredagen 25 oktober
för Oppeby Gård och fredagen den 1 november för Torpa stenhus.
Ange vilken av After Skörd du vill gå på, samt antal egna bisamhällen.
Vi har begränsat antal platser så först till kvarn gäller.
Anmälan är bindande.

