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STOCKHOLM UPPSALA FÅRAVELSFÖRENING  

Styrelsen  2016/2017  

Ordförande, avelkontaktperson 

Frida Öhlund     

Mumsarby 101, 748 93 Österbybruk     

Tel. 070-693 44 06     

frida_ohlund@hotmail.com     

 

Vice Ordförande, materialförvaltare 

Maria Hilding     

Högby gård 3, 749 63 Örsundsbro     

Tel. 070-266 88 55     

hogby.lantbruk@gmail.com  

                        

Sekreterare 

Marina Falk     

Skällsta 21, 743 91 Storvreta     

Tel. 070-496 80 38     

marina.falk@hotmail.com     

                        

Kassör 

Bo Ericson     

Bondegatan 1A, 116 23 Stockholm     

Tel. 0702- 233 233     

bo@pharmaid.net           

 

 

Ledamot, utbildningsansvarig 

Marianne Nääs     

Lindrisvägen 16, 763 94 Hallstavik 

Tel. 0708-16 17 94     

marianne.naas@swipnet.se    

                                        

Suppleant 

Jan Philipsson 

Grän Stallängen 43, 755 96 Uppsala 

Tel. 0708-48 87 99 

jan.philipsson@slu.se  

                        

Suppleant 

Elisabeth Fredriksson 

Morstena 10, 755 98 Uppsala 

Tel. 0702-22 20 21 

bettan51@gmail.com  

                        

Rovdjursansvarig (utanför styrelsen) 

Magnus Westin     

Österunda, Prästbo , 744 96 Järlåsa     

Tel. 070-981 63 05     

prastbolamm@gmail.com  

B  

Avsändare: 
SUF c/o Bo Ericson 
Bondegatan 1A, 116 23 Stockholm 

Hyra fårvåg av SUF 

SUF har en funktionell våg av något äldre modell som kan hyras för en kostnad av 

100kr. Kontakta Maria Hilding , materialförvaltare SUF, se kontaktuppgifter ovan. 
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Sufbladet 1/2017 

Hej medlemmar 

 

Ni har väl inte glömt att boka in föreningens årsmöte i kalendern. Efter många år på 

Blå Wingen i Långhundra, har vi bestämt att börja en ny tradition med att flytta runt 

årsmötet i olika delar av distriktet. I år får de medlemmar som bor i öster en fördel med 

kortare avstånd till årsmötet. Varmt välkomna ! 

 

Snart är det dags för årets upplaga av fårfesten i Kil. En höjdpunkt för den som är  

intresserad av får och hantverk. Två dagar med massor av inspirerande färger, former, 

och korta prova-på kurser. I detta blad presenteras ett gäng kurser, resor och  

evenemang som inte ordnas av SUF, men som har med får att göra och är på gång i 

distriktet. 

 

Vänliga hälsningar  

Frida, ordf. i Stockholm Uppsala Fåravelsförening 
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Välkommen på SUF-årsmöte 19/2! 
SUF hälsar alla sina medlemmar och andra fårintresserade välkomna på före-

ningens årsmöte söndagen den 19 februari. Vi har bokat Djurby Gård  

mellan Enköping och Bålsta. Förutom själva årsmötet har vi bjudit in en  

föreläsare. Tag chansen att träffa andra som är intresserade av får, lyssna på 

föreläsningen och knyta lite kontakter under fikat. 

 

Tid. Söndag 19/2 kl 13:00-ca 17 

 

Dagordning: Vi börjar med föreläsning och frågestund (tillsammans ca 90 

min). Därefter är det fika och sedan börjar årsmötet.  

 

Föreläsare: Magnus Håård, från Svenska fåravelsförbundet  

kommer att prata om förbundets seminverksamhet, hur det fungerar och dess 

betydelse för avel och djurhälsa 

 

Plats: Litslena -Djurby Gård 2, Grillby  

 

Vägbeskrivning:  

Från Uppsala: Kör ca 35km på väg 55. Efter Örsundsbro håll utkik efter allé 

och sväng vänster mot Husby-Sjutolft. Vid slutet av allén finns skylten ”Djurby 

Gård”samt anvisning för parkering.   

 

Från Stockholm eller Enköping: 

Tag E18 och sväng av i Grill-

byavfarten. Kör mot Uppsala 

(väg 55). Ca 2 km efter rondel-

len med Litslena kyrka håll ut-

kik efter allé och sväng höger 

mot Husby-Sjutolft. Vid slutet 

av allén finns skylten ”Djurby 

Gård ”samt  anvisning för par-

kering.  

 

Vid frågor kontakta  

Frida Öhlund  

frida_ohlund@hotmail.com  

tel 070-6934406 
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Fokusträffar 2017 

om betesplanering och parasiter 

SF ordnar tillsammans med G&D,  svenska 

lammköttsproducenterna och LRF kött 

fokusträffar under våren 2017. Det blir fem 

träffar med tema betesplanering och parasi-

ter. Tid och plats är inte bestämt ännu. 

__________________________________ 

På gång i disriktet:  
Fårkollen  - Norra Roslagens fårklubb 

Norra Roslagens fårklubb ordnar fårkurs 

med fyra kurstillfällen inriktad till småbe-

sättningar. Veterinär Christina Svedberg, 

Alunda Veterinärstation håller i kurserna. 

Plats: Stavby Bygdegård (kl 18-20)  

Den första träffen har varit, men dessa tre 

går fortfarande att anmäla sig till. 

 19/4 Bete och parasiter, anmäl före 12/4  

 6 /9 Utfodring, anmäl före 23/8  

 8/11 Fårhälsa, anmäl före 25/10 

Aktuell information finns på Norra Rosla-

gens Fårklubbs facebooksida. Ytterligare 

information/anmälan:  

Erika Timewell, tel: 072-579 51 49 eller e-

post  erika@timewell.se 

Fårfesten i Kil –bussresa 3/3-4/3 

Vill du åka till fårfesten i Kil, men inte 

köra själv. Det finns fortfarande  möjlighet 

att haka på hemslöjdskonsulenternas buss-

resa med övernattning. Anmälan senast 1 

februari till  

annkristin.hult@upplandsmuseet.se 

För mer info om pris, program, tider och 

resväg se deras hemsida  

https://slojdhander.wordpress.com/ 

Lamning och lamningshjälp G&D 

Under februari ordnar Gård och Djurhälsan 

två kurser om lamning och lamningshjälp i 

Stockholm-Uppsalas distrikt. Kursen pågår  

mellan kl 14-17 och teori varvas med prak-

tiska moment med ”lamningslåda”.  

 14 /2 Västerhaninge, Berga Naturbruks-

gymnasium  

16/2 Norrtälje, Folkets Hus, 

Anmälan till: Maria Melin  018-68 28 91 

Mer info och anmälningsformulär på G&D 

hemsida under fliken /Får / kurser. 

Föreningen Svenska Finullsfår 

 Skinnsömnadskurs 25/2 och 26/2  

 Fårklippning handsax 8/4  

 Fårklippning -klippmaskin i klippstol 9/4 

Plats: Överjärva gård, Solna 

I mån av plats får icke medlemmar delta till 

ett något högre pris på föreninges träffar 

och kurser. För mer info och anmälan se 

hemsida www.finullsforeningen.se  

Fårkurs -Vreta Gård, Enköping 

 Fårkurs, nybörjare med fem träffar Kurs-

start 9 mars  

 Fårkurs, nybörjare, dagskurs 27 mars  

Läs mer på www.vreta-gard.se. Fler kurser 

är på gång, håll utkik på vår hemsida!  

Annette & Anders Westerberg  Vreta Gård, 

Bred, Enköping 

Digital bilaga till SUF-bladet 
Efter årsmötet 2017 planerar vi att påbörja 

arbetet att sätta samman en digital bilaga 

till SUF-bladet som ska innehålla nyttiga 

kontakter för fårägaren. Allt från distriktets 

slakterier, fårklippare, gårdsmönstrare och 

ullspinnerier till fårrelaterade kurser och 

aktiviteter som ordnas i distriktet. Tipsa oss 

gärna om vad ni tycker ska ingå.   

 

Epost:  frida_ohlund@hotmail.com 


