
Välkommen på Permakultur i Sveriges årsmöte 11-12 mars 

Plats: Gräfsnäs bygdegård - www.bygdegardarna.se/grafsnas

Lördag
10-12  Drop in, mingel

11-12   Om att bryta sig ur lönearbete och social 
hållbarhet - Magnus Gustavsson

12-13  Lunch

13-14  Presentationsrunda 30min

  Hans Ryding presentarar Visionsarbete för 
föreningen. 30min

14-15  Småskalig kaninuppfödning för kött- och 
skinnproduktion – Åke Johansson 

15-16  Fika

16-17  Skogsträdgård, nya erfarenheter och utveckling  
– Bo Blomqvist

17-18.30  Open Space (ta med ditt eget ämne att 
disskutera)

19-20.30  Middag från Medveten Grön + Rufus Rambler 
trollar

20.30 Ulf Esborn spelar önskelåtar

Söndag
8-9.30 Frukost

9.30-11.30 Årsmöte + Fika

11.30-13 Information om föreningens arbete: Polyculture, 
Erasmus+, Ecolise, EUPN

13-14 Lunch

14-15 Hjälp gärna till att plocka undan och städa

 Avfärd

För att vi ska veta hur mycket mat vi ska fixa så är 
det nödvändigt att du anmäler dig, det gör du till: 
arrangemang@permakultur.se eller 0737 28 32 96  
senast 1 Mars.

Övernattning kan ske i lokalens källare, ange om du vill nyttja denna 
möjlighet i din anmälan, ta då med liggunderlag och sovsäck. Om du 
önskar en mer bekväm övernattning kan vi rekommendera:  
Kf-Länkens kursgård Hvidehus 

Önskar du specialkost så anmäl detta i din anmälan.

Om du åker bil och har möjlighet att ta med fler, ange detta i din 
anmälan. Så kan vi sammanföra de som behöver skjuts med de som kör.

Ta med kontanter för anmälningsavgift, vin/öl och försäljning.

Pris för deltagande inklusive fika, lunch, middag och frukt 100 
kr för medlemmar. 200 kr för icke-medlem. 

Det finns möjlighet att bli medlem under helgen, kontakta Kicki 
Bobacka. Medlemskap kostar 300 kr (eller 150 kr för den som inte 
har råd med hel) betalas till pg 23 33 55-7. Uppge namn, adress och 
e-adress samtidigt med betalningen till ekonomi@permakultur.se.

•	 Det kommer att finnas fröbytarbord, visningsbord av olika lokala 
producenter, ull till bortskänkning och myskankor att bekanta sig med.

•	 Solcellsanläggning samt Hugelkulturer finns att besöka 300 m bort

•	 En vacker park som vetter mot sjön Anten finns att strosa i 100 m bort

Har du själv något som du vill visa eller något du vill dela med andra, så finns 
utrymme både inne och ute för det. Har du frågor kring detta, maila till 
arrangemang@permakultur.se. Kanske någon har en biokolsspis t.ex??


