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29.3.2019 
Södra Finlands agronomer rf 
 
Till medlemmarna i Södra Finlands agronomer rf 
 
Hänt 
 
Årsmöte och styrelse 
 
Södra Finlands agronomer rf höll årsmöte i oktober senaste år. Då valdes  
undertecknad till ordförande och följande styrelse, som konstituerade  
sig strax efter årsmötet: 
 
Jan-Erik Lindvall vice ordförande 
 
Dan Strömberg sekreterare 
 
Jenny Öhman kassör 
 
Maria Liljeström 
 
Johan Weurlander 
 
Verksamhetsplanen för 2019 godkändes. 
 
Styrelsen sammanträdde 29.1.2019 och diskuterade bl.a. förverkligandet  
av verksamhetsplanen. Under år 2019 ges ett stipendium på 250 euro åt en  
Agro-Forstare. I fjol understöddes Agro-Forsts jubileum med pubikation  
med 500 euro. Agro-Forsts historiska 100 års fest med den solenna akten  
och ca 360 deltagare var fina. Sfa är medlem i Svenska  
lantbrukssällskapens förbund i vars årsmöte 1-2 personer från Sfa  
deltar. Sfa deltar på våren i två av Agronomförbundet ordnade  
utbildningsdagar. Agronomförbundets tema "Mat" fortsätter även i år. 

 
 
Program 
 
April 
 
Välkommen till Reitz stiftelsens konstmuseum, Apollogatan 23 B 64, 00100  
Hfors onsdagen 24 april kl 16, www.reitz.fi, (gratis). I samma hus på  
gatuplan finns restaurang Elite där vi äter efteråt. Anmälningar senast  
17.4. 
 
Maj 
 
Onsdagen 15 maj kl 17-19 blir det tillsammans med trädgårdsagronomerna  
guidad vandring, ca 2 timmar, till Pornaistenniemi naturstig.  
Gammelstadens Pornaistenniemi är en 8 hektars lund med klibbal och  

http://www.reitz.fi/
http://www.reitz.fi/


rikligt med växtarter. Det blev ett naturskyddsområde år 2016. Vi får  
njuta av denna natur på våren med guidning av en sakkunnig, Eero  
Haapanen. Exkursionen startar vid hundparken i ändan av Jokisuuntie  
(Åmynningsvägen), 00560 Hfors. (Gratis för deltagarna). Anmälningar  
senast fredagen 10.5. 
 
Augusti 
 
Sommarexkursion lördagen 24 augusti till Västra Nyland, med egna bilar.  
Trädgårdsagronomerna är inbjudna. 
 
kl 10.30    Västankvarns försöksgård, Västankvarnvägen 413, 10230 Ingå  
st., www.nsl.fi/forsoksgard 
 
kl 12.30    Svartå Gård/Mustion Linna, Hållsnäsintie 90, 10360  
Svartå/mustio. www.mustionlinna.fi 
(Gratis för medlemmar, övriga 9 euro/person) 
 
kl 13.00    Lunch i slottsrestaurangen 
 
kl 15        Lill-Breds Bärgård, Johannisbergsvägen 71, Ingå, Jenny och Gustav 
Hildén. Jordgubbar, majs, vattenmelon, grönsaker.  
 
Direktförsäljning. Gårdscafé. www.lill-breds.fi.  
Anmälningar senast fredag 2.8. 
 
September 
 
I september planeras besök till Pauligs kafferosteri i Nordsjö hamn  
tillsammans med trädgårdsagronomerna. 
 
Oktober 
 
Årsmötet hålls i oktober på Berner i Hertonäs. 
 
Alla anmälningar till ordf. Irmelin Nyman, tfn 040-502 9631 eller  
irmelin.nyman@pp.inet.fi 
 
På uppdrag av styrelsen 
 
Trevlig vår, Irmelin Nyman 
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