Ordförande har ordet
Efter 12 år i styrelsen har Frida Öhlund slutat, det
blev många år. Vi önskar Frida lycka till med flytten
till Dalarna. Anna Alm (kassör), Fia Söderberg
(sekreterare) samt Jan Philipsson (suppleant) har
också valt att sluta av olika anledningar. Tack för
er insats under er tid i SUF!
Så för valberedningen blev det ett extra tufft år, men nu är vi taggade i den nya styrelsen!
Att hitta en ordförande var inte lätt och efter fyra år i valberedningen kände jag att det vore
riktigt roligt att gå in i styrelsen igen. Jag var utbildningsansvarig 2009–2014 samt
ordförande 2015. Nu är jag tillbaka, med nya erfarenheter, kunskaper och går in för att jobba
på mitt ledarskap i inte bara ledningsarbetet i styrelsen utan också för Fåravelsförbundets
riksstämma som vi kommer att arrangera 2022. En utmaning. Så kom Corona på besök, som
en extra utmaning… Vi jobbar på ändå såklart!
Styrelsen kommer att presentera sig i SUF-bladet var och en, men nu har vi Anna Eriksson
(ny kassör), Lisa Rosell (ny sekreterare), Karolina Gahne (ny vice ordförande), Erika Timewell
(ny utbildningsansvarig), Calle Paulsson (rovdjursansvarig samt SUF-blad), Bettan Fredriksson
(avelskontaktperson, riksbedömning), Maria Hilding (SUF-blad) samt Marina Falk
(riksbedömning).
Vår första uppgift är nu att lära känna varandra, arbeta fram eventuella nya rutiner och
utföra det löpande arbetet.
Vi har en stor och rolig uppgift framför oss, att arrangera stämman 2022
bladet.

. Läs mer i SUF-

Förutom stämman så har vi den årliga riksbedömningen att arrangera. Förra året
medverkade SUF på Bonden i skolan (LRF) både på Berga naturbruksgymnasium samt Jälla
naturbruksgymnasium. Vi har planer på att fortsätta det samarbetet, men behöver hjälp.
SUF har också varit med på Ullmarknaden i Österbybruk, är det intressant för dig? Hör av dig.
Läs mer i bladet.
En förening bygger på sina medlemmar. Tillsammans kan vi göra massor!
Och nu i Coronatider, vi kan ju inte göra annat än att fortsätta att planera framåt och
omprioritera när det behövs. Det är väldigt viktigt nu att vi alla hjälps åt på olika sätt, håll lite
extra koll på era grannar, släkt och vänner, även de utan djur. Men, ser vi till fåren och
Corona. Det är bra att prata med andra fårägare kring dig, kan ni hjälpas åt ifall det krisar?
Kom dock ihåg smittskyddet! Smittskyddet bland får är lika viktigt nu som alltid. Läs mer om
SUF och Coronona i bladet.
Hälsningar,
Annette Westerberg
Presentation av styrelsemedlemmar i SUF
Presentation av styrelsen i SUF kommer i nästa SUF-blad

Stämma 2022-SUF Ansvarig
2022 ska SUF arrangera stora lammriksdagen och arbetet med att börja leta lokal som ska
kunna rymma upp till nästan 200 personer. Vi började titta på konferensanläggningar, men
har nu pausat det arbetet och hoppas att det lugnar sig kring Covid-19 och att vi kan
återuppta arbetet till hösten. Det är ju ovisst vilka anläggningar som kommer att klara den
här ekonomiska krisen.
Vi kommer att jobba fram olika arbetsgrupper. Du som är intresserad att hjälpa till är
välkommen att höra av dig! Hör av dig till Annette
Riksbedömning
Riksbedömning kommer att anordnas 2 dagar.
Information om datum, anmälan, plats och avgift kommer senare.
Mönstringskurser
Intresserad av en steg 1 eller steg 2 mönstringskurs? Hör av dig till Annette.
Baggauktion Mälardalen
Söker du en Leicester- eller Gotlandsbagge? Då är du välkommen till Baggauktion
Mälardalens auktion i Lena prästgård, Vattholma, norr om Uppsala onsdagen den 23
september. Fårfolk från hela Sverige kommer för att sälja och köpa baggar och
tacklammsgrupper. Vi brukar ha ett 30-tal utrop och runt 100 besökare.
För vidare uppgifter kontakta Karin Wennås, Häcklinge 27, 747 93 Alunda Tel 0703 76 52 57
e-post: baggauktion.m@telia.com
Kolla in Facebook för baggauktionen Mälardalen. OBS! SUF är inte ansvariga för
baggauktionen! Det är en separat förening som vi såklart hjälper med marknadsföring.
https://sv-se.facebook.com/BaggauktionMalardalen
Ullmarknad Österbybruk
SUF brukar vara med på ullmarknaden, tycker du det skulle vara roligt att representera
föreningen där? Hör av dig till Annette.
Bonden i skolan
Fåravelsförbundet samverkar med LRF på ”Bonden i skolan”, det är naturbruksgymnasierna i
länet som bjuder in skolor (mellanstadiet) till att lära sig mer om lant- och skogsbruk samt
djur. Vart maten kommer ifrån och annat nyttigt att lära för både barn och lärare. I vårt län
är det då SUF som är medarrangör, via Fåravelsförbundet. Vi var med första gången förra
året. Det vore bra med en arbetsgrupp för detta samt flera personer som kan hjälpa till. Så
du som gillar barn och tycker att det är viktigt att förmedla kunskap kring mat, miljö, natur
och djur. Hör av dig! Dagarna är i september och oktober.
Kontaktperson för Bonden i skolan Anna Alm (tidigare kassör). Tills vidare, kontakta Annette
(vidarebefordrar).

Läs mer här: https://www.bondeniskolan.se/bonden1/traffa-bonden/malardalen/

Krisberedskap/Corona
•

Som alltid ska man ha beredskapsplaner för både sig själv, sin familj men även för
sina djur. Nu är det väldigt aktuellt i det läge vi är nu, med pandemin.
Tips från oss:

•

Se över hur du har det med medhjälpare som kan komma och hjälpa till ifall du blir så
sjuk att du inte kan jobba med djuren. Tänk lite extra på lamningen om den inte
redan är över.

•

Se till att du sover, äter nyttigt, rör på dig och tar lite extra hand om dig själv och din
familj. Det är viktigt att vara i god form ifall det strular till sig med djur eller familj.

•

Se över att du har foder hemma till djuren, likväl som att du alltid har mat för
åtminstone en vecka (det ska man alltid ha).

•

Försök att skriva ner rutiner, markera foder och annat för att göra arbetet enklare för
en ev. avbytare.

•

Mycket viktigt! Smittskyddet kring arbetet hos fåren är detsamma! Även i en
”krissituation” ser man till att ha rena skor och kläder, tvättar händer om man går
mellan besättningar och är inne i någon annans hage. Vi måste alla jobba för att
resistenta Stora magmanskenparasiter inte sprids (börjar bli ett allt större problem),
att inte fotröta sprids och att CODD (ny klövsjukdom) får fäste.
Tänk även detsamma om du rör dig mellan kor, get och får.

Facebook
Häng med oss på Facebook https://www.facebook.com/stockholmuppsalafaravelsforening/
Nominering till årets fårföretagare
Vi i styrelsen har nominerat Lundbols slakteri till årets fårföretagare. Vinnare kommer att
utses på årets lammriksdag. Håll utkik på http://www.faravelsforbundet.se/
Information från lokalföreningar, SF:s hemsida

Håll koll på aktiviteter samt kontaktuppgifter till styrelsen i SUF på Fåravelsförbundets
hemsida. Alla lokalföreningar har en egen plats där. Du hittar även nyhetsbrev i PDF på den
sidan. Länk dit är http://www.faravelsforbundet.se/stockholm-uppsala-faravelsforening/
Kurser på gång i distriktet

Annette på Vreta Gård, Enköping håller löpande fårkurser främst för nybörjare, med olika
inriktning.
Läs mer på www.vreta-gard.se
Kontaktuppgifter till styrelsen i SUF
För att minska ner spams så står våra mejladresser som snabel-a = @
ORDFÖRANDE
Annette Westerberg (Vreta Gård)
Breds-Vreta 2
745 95 Enköping
070–6833603
annette snabel-a vreta-gard.se
VICE ORDFÖRANDE
Karolina Gahne
Grän 131
755 96 Uppsala
073–9683086
karolina.gahne snabel-a mail.com
SEKRETERARE
Lisa Rosell
Långholms Gård 1
149 91 Nynäshamn
070–2158786
lisa.langholmsgard snabel-a gmail.com
KASSÖR
Anna Eriksson
Ytternuttö 123
742 92 Östhammar
070–6470068
anna snabel-a larsmass.se

LEDAMOT, UTBILDNINGSANSVARIG,
FACEBOOK
Erika Timewell
Söderby 133
742 93 Östhammar
072–5795149
erika snabel-a timewell.se
LEDAMOT, ROVDJURSANSVARIG
Carl-Johan Paulsson
Flottskärsvägen 73
764 93 Väddö
0708–390359
vaddororab snabel-a outlook.com
LEDAMOT, AVELKONTAKTPERSON (RIKSBEDÖMNING)
Elisabeth Fredriksson
Morstena 10
755 98 Uppsala
0702–222021
bettan51 snabel-a gmail.com
Maria Hilding, SUF-blad
Nysätra Högbygård
749 63 Örsundsbro
070–2668855
hogby.lantbruk snabel-a gmail.com
Marina Falk (ansvarig riksbedömning tillsammans med Elisabeth)
Skällsta 21
743 91 Storvreta
070–4968038
marina.falk snabel-a hotmail.com

