
Styrelsen
Vänd dig till någon av oss om 
du har frågor kring fårnäringen. 
Vi har kompetensen i de fl esta 
frågor.

Ordförande
Claes Lövgren
Härensås Häringetorp
355 99 Gemla
070-545 97 04
claes.lovgren@hotmail.com

Vice ordförande 
Sören Lilja
070-471 29 40
hordabroddsgard@live.se

Sekreterare
Hanna Ivarsson
076-844 80 91
haguslantbruk@hotmail.se

Kassör 
Ann-Sofi e Lindahl
076-853 05 60
annsofi e@netatonce.net

Ledamöter
Knut Lilliebrunner
070-384 20 97
lilliebrunner@tele2.se

Richard Bjurström
070-823 57 77
richard.bjurstrom@merit-ab.se

Kristina Runeborg
070-271 52 02
kicki.runeborg@live.se

Birger Pettersson
070-587 59 65
sivbirger@telia.com

KRONOBERGS LÄNS FÅRAVELSFÖRENING

Bräket
MEDLEMSINFORMATION

Bräket
Hej!
Nu är den sköna hösten här 
och vi ser fram emot Fårets dag, 
lördag 5 oktober på Stjärnvik Säteri. 
Det blir en högtidsdag för alla som är intresserade 
av får. Aktiviteter och visningar och fl era utställare 
kommer under dagen och säljer förädlade får- och 
lammprodukter.  Det fi nns fortfarande plats för fl er, 
välkommen att kontakta mig för anmälan.

Ta med familjen och upplev en underbar dag med 
många upplevelser. Passa på att köpa skinnprodukter 
och smaka på goda korvar och burgare. 

Hjälp oss att förmedla Fårets Dag via era sociala 
medier. Skylta gärna upp baksidan av detta Bräket!

Fårhälsningar
Claes Lövgren

Säljes
Klippstol 500 kr exkl moms
Clas 2 rot 2.000 kr exkl moms
Stängläggare

Köpes
Pälsbagge, gärna äldre
M3 fri från fotröta

Kontakta: Rune Gustavsson, kvällstid på tel 0433-62050

ANNONS



STJÄRNVIK SÄTERI, TÄVELSÅS
LÖRDAG 5 OKT kl 10-16

Fårets dag - en dag för den svenska fårnäringen.  
För dig som är allmänt intresserad av får eller 
vill upptäcka fårnäringen och går i tankar på 
att bli fårbonde?

• Visning av olika fårraser
• Se fårklippning
• Fårvallning med hund
• Information om att bli fårbonde
• Utställare säljer förädlade fårprodukter
• Utrustning för fårskötsel m m
• Försäljning av lammkött
• Vi säljer nygrillad lammkorv och burgare
• Fika till försäljning

Fårets Dag arrangeras av Kronobergs Läns Fåravelsförening,
i samarbete med LRF, Länsstyrelsen och Stjärnvik Säteri.


