BÆREKRAFTIG TILLEGGSNÆRING PÅ GÅRDSBRUK

Studietur til Jämtland 5. – 7. september 2019
Du inviteres med dette til studietur til Jämtland!
Påmelding innen 20. august, til ditt lokale landbrukskontor!
Egenandel for turen er 1 750 kr.
Program for turen er slik (med forbehold om mindre endringer):

Torsdag 5. september
16.00

Avreise med buss fra Namsos middag og overnatting.

Fredag 6. september
07:30

Frokost

08:30

Avreise til Östersund

10.30

Kulturarvet -orientering og shopping
Vår butik är fylld med vackra saker som gör ditt hem ännu
vackrare. Vi har allt mellan himmel och jord som har med
gamla hus och miljövänligt byggande att göra. Det är allt från
socklar, foder, hyvlade trävaror till textilier och beslag. Det
som är gemensamt med våra varor i butiken är att det är noga
utvalda och innehar hög kvalité.Vår tanke är att vi ska
tillhandahålla de små avgörande detaljerna som sätter
pricken över i´et. Helt enkelt en butik som inspirerar och
hjälper dig att hitta precis rätt del till ditt hem.

12:00

Lunsj Torsta Gårdsrestaurant
Torsta AB er en naturbruksskole som runder 100 år i år! Skolen har er
egen gårdsrestaurant hvor vi får servert lunsj.

13:30

Besøk Osterian Jemtland
Ingela Mårtensson startet Osterian i 2015. Her kan du være «ostmester»
for en dag!

15:00

Besøk Rønngården Jemtland
Berit Henriksson foredler bær og grønnsaker, har gårdsbutikk, holder
kurs, tilbyr «matvandring» i naturen og overnatting på gården!
Vi får kaffe og noe å bite i.

18:00

Innlosjering og middag på Wången Wärdshus – «med hesten i
sentrum»
Wången driver utdanning innen hestefaget. I tillegg driver de med
servering og overnatting.

Lørdag 7. september
08:00

Frokost

09:00

Avreise Explore Åre

10:00

Orientering fra

ExploreÅre

- Explore Åre´s framväxt från idé till dagens läge.
- Explore Åre´s tankar kring produktutveckling.
- Explore Åre´s tankar kring marknadsföring.

Forretningsideen til ExploreÅre:
“Att med överraskande hög och snabb service, året om erbjuda egna innovativa
aktiviteter och upplevelser till grupper, företag och volymprodukter för privatgäster på
besök i Åreområdet, samt även hjälpa till att boka/sälja andra underleverantörers
aktiviteter”.

12.00

Lunsj Buustamons Fjallgård
Buustamon ligger høyt og vakkert til ved Åres
slalåmbakker. De har siden 2000 hatt et eget
brenneri basert på lokal hvete og potet. Vi får
orientering og servert lunsj.

14:00

Avreise til Namsos

17:30

Ankomst Namsos

