VÄLKOMMEN TILL

Uppstartsträffar med Skogens Mångbruk
Den här inbjudan riktar sig till dig som driver företag med skogen som
bas och söker ett nätverk där du kan få stöd och inspiration
för vidareutveckling av din affärsverksamhet.
Du är kanske småskalig träförädlare, naturguide eller erbjuder matupplevelser från skogens skafferi? En skogsägare som ser ett behov av att
komplettera ditt traditionella skogsbruk med fler ben? Söker du kontakt
med någon skogsägare att samverka med för att kunna ta din skogliga
affärsidé vidare? Eller är du bara allmänt nyfiken på det här med skogens
mångbruk?
Varmt välkommen att anmäla dig till den av våra fyra geografiskt
utspridda uppstartsträffar som passar dig bäst! Vi bjuder på enkel
förtäring, information och en möjlighet att vara med och påverka det
fortsatta arbetet kring skogens mångbruk.

PROGRAM
• Välkommen
• Inspiration kring småskalig träförädling, skogens mat, naturturism
och upplevelser
• Information, diskussion och dialog kring mångbrukandets möjligheter
Varmt välkomna önskar vi i projektteamet!
Jenny Fröberg, projektledare

DATUM, TID & PLATSER
Onsdag 24/6 kl 17–19
Ardre Såg, Ljugarn
Torsdag 25/6 kl 17–19
Ingebo Hagar, Vimmerby
Måndag 29/6 kl 17–19
Björnbo Forest & Lake Hideaways,
Kulltorp
Tisdag 30/6 kl 17–19
Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra

ANMÄLAN & PRAKTISKT
Vi är utomhus och begränsat antal deltagare. Anmälan krävs, först till kvarn!
Till träffarna 24 och 25 juni vill vi gärna
ha din anmälan FÖRE midsommar,
dock senast 21 juni.
Till träffarna 29 och 30 juni vill vi ha din
anmälan senast 24 juni.

ANMÄL DIG HÄR!

Lotta Löwhagen Lundberg, projektsamordnare Gotland
Erik Hjärtfors, projektsamordnare Småland/Öland & specialist småskalig träförädling
Sven-Erik Larsson, specialist skogens mat
Ellen Nystedt, specialist naturturism och upplevelsenäring
För mer information, kontakta Jenny Fröberg, projektledare, jenny.froberg@lrf.se

Via länken kan du också anmäla intresse för mer information om skogens
mångbruk – om du inte har möjlighet
att delta vid någon av träffarna.

