
Ladugårdsförmännens Riksförbund Avdelning 2 Sörmland bjuder in till 
LR-stämma i Strängnäs den 12-13 maj 2022 

 

Mycket välkomna till Malmgårdens vandrarhem strax utanför Strängnäs. Utöver att hålla stämma i 

fräscha lokaler bjuder vi på god mat, underhållning och trevlig samvaro i glada vänners lag.  

 

Boende: Del i flerbäddsrum torsdag till fredag. Om du är långväga finns det även möjlighet till 

övernattning och frukost till självkostnadspris redan onsdag kväll. 

 

Program torsdag 12 maj 

 09:30 Samling på Malmgården med fika och smörgås 

 10:30 Stämman inleds 

 12:30 Lunch 

 13:30 Vid behov fortsätter stämman. 

 14:00 Jimmy Hansson från YesBox har föreläsning om företagets stallströ och andra 

produkter 

 15:00 Eftermiddagsfika 

 15:30 Per Petersson, ordförande LRF Mälardalen, pratar om jordbrukets situation både i 

länet och globalt 

 16:30 Sponsortid (ännu ej fastställd sponsor) 

 17:00 Avslutning 

 19:00 Trerätters festmåltid (ev starkare drycker till maten medtages av den som så önskar) 

 20:00 Trubaduren Jan Lysén underhåller oss. Därefter trevlig samvaro så länge som vi själva 

bestämmer 

 

Program fredag 13 maj 

 08:00 (eller senare för den som är morgontrött) Kylskåpsfrukost 

 10:00 Avresa i egna bilar till DeLaval och Hamra gård, Tumba 

 11:00 Välkomstfika på Hamra och en presentation av verksamheten av VD Johan Bjurevall. 

12:00 Rundvandring där vi  bl.a. tittar på utställningshall VMS-ladugård, gamla pampiga 

höghusladugården samt en titt i DeLaval-muséet som kommer väcka minnen hos många 

deltagare. Våra ciceroner blir Per Edstam och förre ladugårdsförestånderen Henrik Norberg. 

 14:00 Avslutning med lunch på Hamra 

 

Kostnader: 
1. Hela programmet: 900 kr/person inklusive del i flerbäddsrum 

2. Hela programmet minus övernattning: 600 kr/person 

3. Enbart stämmoförhandlingarna torsdag: 0 kr/person (självkostnadspris för fika och lunch 

tillkommer och betalas på plats) 

 

Tack till våra sponsorer som möjliggör dessa priser: Hushållningssällskapet Sörmland – YesBox 

– Sörmlands gårdsservice – Hölö-Mörkö-Vårdinge LRF avdelning – DeLaval. 

 

Anmälan senast den 10 april till Sven Brandel 070-877 38 62  sven.brandel@lrpost.se (ange 

om du önskar specialkost). Betalning av valt alternativ direkt efter anmälan till LR:s PG 3 43 26-9. 

 

Avdelning 2 Sörmland önskar alla medlemmar  

 

Hjärtligt Välkomna! 


