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Örebro 2022-03-01 
 

 
KALLELSE OCH PROGRAM INFÖR ÅRSMÖTE  
 

Detta dokument skickas bara till respektive Häradsallmännings ordförande. 
Inom kort finns det också på Förbundets hemsidan 
http://haradsallmanningsforbundet.se 
 
Tid: Fredagen den 6:e maj 2022 – Kaffe och registrering från 09.15 
 
Plats: Bolinder Munktell-muséet i Eskilstuna  
 
Program: Kaffe från 09.15 och i samband med kaffet sker registrering. 

 
10.00  Förbundets ordförande Hans von Stockenström inleder dagen. 

 
Johan Kuylenstierna – “Skogens roll i utvecklingen av det fossilfria 
och resurseffektiva samhället” 
 
Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist – ”Vart är vi på 
väg – och varför?” 
 

12.30  Lunch 
 

13.30  Paul Christensson ” Svenskt familjeskogsbruk i en föränderlig tid” 
 
15.00  Eftermiddagsfika 
 
15.30 Årsmöte 
 
16.15  Avslutning 
 
18.00  Fördrink och sedan bankett – men i år blir det ingen dans. 
 
 
 



Program för medföljande på fredagen 
Vi har inget organiserat medföljarprogram – och vi hoppas att alla medföljare 
vill vara med på det allmänna programmet och höra kända profiler berätta om 
vad som händer om och kring brukandet av våra skogar! 

 
Logi och praktiskt 
Det är 50 meter från museet till Clarion Collection Hotell Bolinder Munktell där 
de flesta av oss kommer att bo. Som vanligt gäller – först till kvarn! Jag kommer 
att försöka ordna rum även till de som anmäler sig senare men då kan det bli 
300 – 400 meter bort… 
 
Lördagens exkursion 
I år är Snefringe Häradsallmänning värd för lördagens exkursion.  
 
Klockan 08.00 avgår bussarna från hotellet mot deras skogar! 
 
Station ”Kvarnskogen” 
• framtida skogsskötsel, ståndortsanpassning, trädslag, omloppstider, gödsling 
mm 
• kampanjen ”Välkommen till min skog” - sociala mål och ett kunskapskliv  
• CO2-bindning, hur tänker vi? 
 
Station ”Bredmossen” 
• Hasselfors Garden presenterar dagens verksamhet 
• efterbehandling av en torvtäkt - skog och/eller ankdammar? 
• en blivande solcellspark tillsammans med närliggande mossar? 
 
Station ”Västsura” 
• presentation av fastigheten ur bl.a. ett skogligt utbildningsperspektiv 
• vad innebar förvärvet av fastigheten för dryga 20 år sedan - en god affär? 
• samarbetet med Mellanskog? 

 
Senast 15.30 på lördagen är bussarna tillbaka till hotellet i Eskilstuna. 

 
Bindande anmälan: På bifogad blankett senast 2022-04-01. 
Om Folkhälsomyndigheten åter inför någon form av begränsning för möten och 
folksamlingar kommer vi självklart att rätta oss efter det. OM FHM gör det så 
kommer Förbundet inte att få några kostnader för att avboka arrangemanget – 
och därmed inte Ni heller. OM en enskild allmänning i ett senare skede önskar 
avboka och Förbundet ändå tvingas ta kostnaden för arrangemanget kommer 
Ni att faktureras. 

 



 
 
Blankett med möjlighet att ansöka om Förbundets förtjänsttecken i silver 
bifogas också. I korthet ska man ha varit aktiv i en Häradsallmänning i minst 25 
år. Några av Er har mailat/ring in namnförslag – men vi vill ha in ALLA förslag på 
bifogad blankett senast 2022-04-15. 
 
I år så planerar vi läsa upp motiveringarna under årsmötet – men för att det ska 
fungera måste Ni formulera Er kort – och bra! 

 
Bekräftelse och detaljerat program skickas ut i början av maj. 

 
 

VÄLKOMNA ! 
 
 

Enligt uppdrag 
Erik Petré 
 


