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Välkommen till 
Gotlands Skördefestival

När: Helgen den 7-8 september kl 10.00 – 16.00
Var: Gotland Grönt Centrum, Lövsta i Roma

Gilla och följ oss på Facebook och Instagram.
Dela gärna med dig av dina festivalbilder: 
#gotlandsskördefestival

Vi ses i helgen!
Styrgruppen för Gotlands Skördefestival

Hushållningssällskapet Gotland
www.hushallningssallskapet.se

Sofia Roos
växtodlingsrådgivare
”Min huvuduppgift är att 
ge individuellt anpassad 
rådgivning till våra lant-
brukskunder. Jag kommer 
också ansvara för Hus-
hållningssällskapets olika 
växtodlingsbrev”

Vi har arbetat med att 
få Gotland att blomstra 

i 228 år!
Hushållningssällskapet är en oberoende och utvecklings-
(på)drivande organisation som verkat på Gotland och i Sverige 
sedan 1791. På Gotland har vi 1500 medlemmar och ett femtontal 
anställda.

En stor del av vår verksamhet handlar om stöttning av och råd-
givning till lantbruket och landsbygdens näringar. Vi arbetar med 
livsmedel längs hela produktionskedjan från odling till konsument. 
Vi håller aktuella utbildningar och driver olika utvecklingsprojekt 
regionalt och nationellt.

Hushållningssällskapet bedriver dessutom avbytartjänst och arbe-
tar med bevarandet av russen på Lojsta hed. Vi  är huvudägare till 
Gotland Grönt Centrum AB som bl.a. driver naturbruksutbildningar 
-ett stort och viktigt ansvar.

Bo Pettersson
försöksledare
”Jag genomför fältförsök 
till nytta för Gotländska
lantbrukare. Exempelvis 
inom områden sorter,
växtnäring och växt-
skydd.”

Peter Olofsson
ekonomi- och 
avbytaransvarig
”Avbytarverksam-
heten är en av mina 
viktigaste uppgifter. 
Här kan lantbruks-
företagare få hjälp 
med extra arbets-
kraft vid semester, 
sjukdom eller 
arbetstoppar.”

Lotta Gahm
redovisningskonsult
”Alla tycker inte att ekonomi 
är lika roligt som jag. Åt mina 
kunder sköter  jag löpande 
bokföring och momsdeklara-
tion, månads - eller kvar-
talsvis. Jag gör även bokslut, 
årsredovisningar och dekla-
rerar om de så vill.”

Åk med kollektivtrafiken från Visby eller Hemse, 
BUSSLINJE 11, hållplats Lövsta. 

Från Visby busstation:
10.30, 12.50 och 15.40
Retur: 12.15, 14.30, 17.40

Från Hemse busstation:
9.15, 11.35 och 13.50
Retur: 13.05, 15.55, 18.50

Ta bussen till
Skördefestivalen!

skördemeny Hos Tina & Maria på Lövsta: 
      Rätterna serveras med rostad gotländsk färskpotatis och krämig vitkålssallad.

 •  Mustig nötköttsgryta med kött från gården 
 • Gotländska nötköttbullar med gräddsås (vuxen eller barnportion)
 • Grönsak- och Gotlandslinsgryta 
 •  Svenska Krav pannkakor med sylt och grädde 

Kaffe och kakor
På området finns det två caféer, Roma IF sköter serveringen och i caféerna 

hittar man kaffe, te, saft, bullar samt mjuka och hårda kakor. Caféet
vid Maskinhallen har även varmkorv från Gutechark.

Intäkterna går oavkortat till Roma IF:s barn- och ungdomsverksamhet. 

••••

Entré
PÅ PLATS
i kassa eller till Swish-nr: 
123 005 46 68 

1 dag: 60:- 
2 dagar:  90:- 

FÖRKÖP:
Samma priser som ovan. Förköp bokas på www.destinationgotland.se
under fliken ”Upplevelser / evenemang”. Ta med kvittot och välj kassan 
med kortast kö. Alla kassor tar förköp. Det finns även en egen kassa i stora 
entrén för förköp, funktionärer och utställare. 

Charolaisgruppen

Ejmunds gård

Ett litet Creperie

Gothems handelshus

Laban

Sundars MOMO

Jordkällaren/Gutefisk

Streetfood vid
Bondens bord

Stora Ego

Festivalmat

Boka plats på gotlandsskordefestival.se/matvandring 

Bokningsavgiften är 20 kr och går till Världens Barn.  

Med Hanna Tunberg, matkonnässör, får vi en 

presentation av maten och historien bakom 

de gotländska produkterna vi provsmakar.  

 
Lördag 7 september och söndag 8 september  

Klockan 11:00, 13:00 och 15:00. Varmt välkommen!  

 

 

 

Matvandring  

Passa på och njut av det bästa från Gotland. I händerna på Ulrika 
Brydling och Luqaz Ottosson förvandlas de fantastiska råvarorna från 
Gotland till underbara delikatesser. 
Endast 14 personer runt ett 
gemensamt bord. 

Kockarna lagar mat på plats och 
är med under sittningen för att dela 
med sig av sin kunskap och svara på 
frågor. Maten lagas av råvaror som är 
noga utvalda från festivalens många 
olika utställare. 

Bondens Bord

Välkommen till en helgjuten måltid 
Vi bjuder på tilltugg, varmrätt, dessert & dryck. 

Sittningar:
Lördag & Söndag kl 11.30, 13.00 & 14.30. 
Pris 380 kr per person. 

Bokning via www.gotlandsskordefestival.se/ 
bondensbord. Klicka där vidare till Destination 
Gotlands bokningssida.

Helgen den 7-8 september arrangeras Gotlands Skördefestival på Gotland Grönt 
Centrum, Lövsta i Roma. Under två dagar är du välkommen att smaka och njuta 
av den gotländska skörden. På festivalen träffar du Gotlands mathantverkare, livs-
medelsföretag, aktiva inom de gröna näringarna samt några representanter från 
politiska partier. Över hela området finns mat i olika former. Vid upplevelsetorget 
finns fler matserveringar samlade med Mamma Mu och barnunderhållning på scen. 
Barnmat i form av crepe, köttbullar och varmkorv finns utspritt på hela området. 

Festivalområdet 
Festivalområdets inramning av ett gotlandsänge och de öppna brukade fälten ger 
en bild av den mångfald det gotländska landskapet erbjuder. På mittenuppslaget 
finner du en karta över festivalområdet, utställarna och programpunkter. På webb-
platsen www.gotlandsskordefestival.se finner du samma information inkl listor 
med mer detaljer över var olika utställare står på området. Där hittar du även infor-
mation om och länk till bokning av Matvandring och Bondens bord. Följ oss gärna 
på Facebook och Instagram så blir du ännu mer uppdaterad kring vad som sker. 

Festivalen 
Helgen bjuder på många olika upplevelser. Maten har ett stort fokus och blandas 
med utställare som visar upp maskiner för de gröna näringarna, trädgårdsutstäl-
lare, representanter för skogsnäringen, från jakt och viltvård mm. Årets tema som 
är Jordnära – tolkas på olika sätt av våra utställare. I år har vi flera nyheter: En 
av arrangörerna bakom Skördefestivalen, dvs LRF, satsar stort på ett aktivitetstorg. 
Där hittar du tävlingar, seminarier och musik. Tar du med dig din hund kan den få 
prova på hundsim inne hos Hundrehab Gotland vid upplevelsetorget. Är du intres-
serad av allt fantastiskt vi kan få från våra lamm besök lamm & ulltorget, straxt 
innanför stora entrén till vänster. Våra härliga hund- och hästföreningar på ön visar 
upp hund- och hästaktiviteter. 

Barnens aktiviteter finns dels samlade vid barnens lada med traktorkörkort, halm-
hoppning, tramptraktorbana. Inne i ladan erbjuds sagostund två gånger per dag 
inkl att klappa smådjur. Barnaktiviteter finns även spridda på området hos tex 
käpphästhoppningen som sker bredvid halmhoppningen i hundhagen på sönda-
gen. Ta med dig din käpphäst eller låna käpphäst på plats och tävla i käpphäst-
hoppning.  

Tips!
• Kom hungrig på mat, upplevelser och kunskap!
• Vi erbjuder workshops, massor av kunskap som våra utställare har. 
 Prova en underbar upplevelse med kunskap och härlig mat vid ”Bondens   
 bord”. Se mer information i denna bilaga om allt som sker, läs programmet  
 på mittuppslaget och på vår hemsida. 
• Besök våra maskinhandlare på maskinplanen. Där får du se hur lantbruket  
 jobbar med ny teknik. Missa inte Maskinringen som har kul prova-på-saker. 
• Ta med dig programtidningen så att du inte glömmer någon programpunkt. 
• Ta gärna bussen till festivalen, linje 11, hållplats Lövsta. 

Gotlands Skördefestival 2019

GRATIS för barn till och med 15 år! Fri parkering

Under Skördefestivalen kommer det 
att finnas både fotograf och film-

team på området. Om ni vill undvika 
att hamna på bild så gör gärna 
fotografen uppmärksam på det!

1 krona av din entré går 
till Världens Barn
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Krönikör: Åsa Odell
Vice ordförande LRF och grisbonde i Skåne

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har fått i 
uppdrag av Jordbruksverket att höja kunskapen 
om markavvattning hos landets lantbrukare och 
dikningsföretagare genom studiecirklar.  
Detta är ett eftersatt område som är viktigt för 
livsmedelsproduktionen, samtidigt som det styrs av 
omfattande regelverk för miljöhänsyn och förvaltning. 

Projektet pågår och flera studiecirklar har  
startat. 
Vi frågar Andreas Nypelius som är cirkelledare och 
vice ordförande LRF Gotland: 
Hej Andreas, varför är detta projekt viktigt och 
vad är största nyttan? 
Projektet är viktigt för att det gynnar både lantbruka-
rens ekonomi och miljön. Ett välunderhållet dike ger 
bättre och torktåligare grödor, samtidigt som man 
klarar översvämningar bättre och miljöpåverkan från 
lantbruket minskar. Sedan så är det så att dikningsfö-
retagen enligt lag är skyldiga att sköta sitt underhåll. 

Du sitter i styrelsen för SV Gotland, vad betyder 
folkbildning och Studieförbundet Vuxenskolan 
för dig? 
En plattform och stöd i lärande. Erfarenhetsutbyte 
mellan människor som ger ett livslångt lärande och 
utveckling. 

Vill du delta i en studiecirkel? Kontakta oss på 
SV Gotland: 0498-20 50 70

Studiecirklar för aktiv förvaltning och underhåll av diken

Andreas Nypelius

Befolkningen växer, och efter-
frågan av mat ökar globalt.

atproduktion påverkar klimatet, genom naturliga biologiska 
processer, det är oundvikligt, men påverkan kan minska.
Produktionsmetoder för mat skiljer sig åt mellan olika delar av 

världen. Sverige är ett av få länder som minskar sin klimatbelastning, 
trots att produktionen inte minskar, enligt en färsk OECD-rapport.

Under ett år ger varje svensk genom sin konsumtion av mat, i snitt 
utsläpp om cirka 2 ton växthusgaser, enligt Naturvårdsverket. Ungefär 
hälften av den mat som vi äter är importerad. Samtidigt vet vi idag att 
drygt 60% av klimatpåverkan sker genom livsmedel som produceras 
utomlands. 

Anledningen till att svensk produktion är bra är flera, en god djurhälsa 
och den kunskap och metoder som används i svenskt lantbruk sen långt 
tillbaka, leder till en effektiv och resurssnål produktion. Självklart är det 
viktigt att fortsätta utveckla matproduktionen, till att bli än mer klimats-
mart, men i internationella jämförelser, ligger vi imponerande högt, 
särskilt när det gäller klimatavtryck, djurvälfärd och antibiotikaresistens.
 
Kon har varit särskilt utpekad i klimatdebatten. Många menar att vi ska 
sluta dricka mjölk och äta nötkött för att rädda klimatet. Istället bör vi 
fokusera på det egentliga problemet; vår användning av fossila källor 
(olja, kol, naturgas), som ju också används inom jordbruket idag. Om vi 
slutar använda dessa fossila källor så skulle koldioxidens uppvärmande 
effekt minska och den förhållandevis lilla mängd metan som våra kossor 
rapar skulle inte längre vara något problem för klimatet. Dessutom äter 
kor till största del grovfoder, det vill säga gräs, som vi människor inte kan 
äta. Vi har i Sverige bra förutsättningar för att odla gräs, och vi har även 
många naturliga betesmarker som skulle bli skog om de inte användes. 
Kornas gödsel används som näring vid odling av till exempel spannmål 
och andra produkter som vi kan äta, de är med andra 
ord en del av ett naturligt kretslopp. 

Vill du leva hälsosamt och klimatsmart? Välj svensk
mat, ät efter säsong, och kasta mindre mat.

Åsa Odell
Vice ordförande LRF och grisbonde i Skåne

 
Kom och träffa oss på 

TRÄDGÅRDSTORGET

I samverkan med:
Austerland Energi 
Biodlarna Gotland 
Röda Korset 
Trädgårdsamatörerna Gotland 
Gotlands Trädgårdssällskap

WORKSHOP 
- alla kostnadsfria

samling vid Trädgårdstorget Odla ditt intresse!
Vad intresserar dig?

!

• Höns till husbehov
Gotlands Rasfjäderfäförening
delar med sig av sin kunskap.
Lördag kl 11.00

• Biokol
Till nytta i trädgårdstäppan och för jordens
klimat. Wolfgang Brunner berättar.
Lördag kl 13.30

• Viltkött - en resurs
Från skott till frysbox. Jägareförbundet
Gotland styckar rådjur.
Lördag & söndag kl 11.00

• Hemberedskap
Vad händer om elen går?
AnnKarina Vesterberg inspirerar dig till
att börja preppa.
Lördag & söndag kl 12.00

• Ogräsmat, örter och okokt
Vad kan man använda kirskål till? Ann-
Karina Vesterberg tipsar om flera goda
recept. Lördag & söndag kl 14.00
Säkra din plats med föranmälan på
www.sv.se/gotland eller kom förbi oss
på Trädgårdstorget för bokning!

För mer information, välkommen in på smakavgotland.se

Varmt välkommen till Smak av Gotlands monter under 
Skördefestivalen 7–8 september. Här möter ni några av 
våra duktiga uppfödare och medarbetare från Gotlands 
Slagteri. Var nyfikna, ställ frågor och prova vårt kött!
Vi kommer även att ha kött till försäljning.

Gotlands
Skördefestival

 

Välkommen till
Sparbanken Gotland
Sparbankens syfte är att skapa kund-, och samhällsnytta
och att främja en för Gotland positiv utveckling genom
att stödja såväl privatpersoner som företag på ön.

Sparbanken Gotland har sitt ursprung i ett antal sparbanker, 
Burs Pastorats Sparbank startade redan 1867.Verksamhets-
området är hela Gotland med koncentration till mellersta 
Gotland då banken har två kontor belägna i Roma och i 
Stånga.

Bankens verksamhet har sin grund i Sparbanksidén, vilket 
förutom den starka lokala förankringen innebär att vinsten 
stannar i banken för att trygga bankens framtid och för att 
banken kan medverka till en positiv utveckling för bygden.

Besök gärna vårt tält på skördefestivalen
så berättar vi mer!

www.sparbankengotland.se 
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PÅ SCEN LÖRDAG: PÅ SCEN SÖNDAG:

Se festivalkarta och fullständigt program på nästa uppslag.

Skördefestivalens
scenprogram

Välkomna till scenen mitt på upplevelsetorget, där
Gotlands Skördefestival bjuder på en härlig blandning av 

musik, barnteater, samtal, nyheter och prisutdelningar. 

Bäst i test är 
skördefest!

Som lokalt och kundägt bolag 
älskar vi Gotland!
Att vi är kundägda betyder att vi jobbar för dig 
och din trygghet. Vår vinst är din vinst. Det 
märker du bland annat när vi ger återbäring 
och genom våra investeringar i det gotländska 
samhället, Skördefestivalen till exempel. 

Skördefestivalen ger oss möjlighet att komma 
ut i naturen, träffa människor, leka och klappa 
djur, vilket är bra för vår hälsa. Forskare menar 
på att vi blir både lyckligare och mindre 
stressade när vi får en starkare koppling till 
naturen.

Därför sponsrar vi Skördefestivalen och som 
kund hos Länsförsäkringar Gotland är du med 
och gör det möjligt.

Tack! Ha det nu så härligt ute i naturen. 
Kom gärna förbi vårt tält och säg ”Hej!”.

NY_Annons_Gotland_Skordefestival_Ost_248x178mm_lev.indd   1 2019-08-22   09:26

Ta med Dig Dina äpplen och päron till 
Skördefestivalen så pressar, pastöriserar 
och tappar vi Din egen must i Bag-in-box 
medan Du väntar. Tag med minst 50 kg 

frukt (ca 4 pappkassar). Start ca kl 10:00. 
Drop-in = ingen tidsbokning.

Vi kommer kunna ta emot ca 2 ton per dag och stänger inlämningen efter ca 2 ton.

Vi säljer även färdig must på marknaden!
www.halfvede.se   tfn 0498-23 00 00

Gotlands Skördefestival bjuder på scenprogram både lördag och söndag  Gotlands
Skördefestival

Alla är välkomna 
att äta hos oss!

Vår restaurang servererar gotländskt
och svenskt kött, trots det låga priset

95:-/person

Öppet mån - fre 09.00-13.00

Lunchen serveras 11:00-13.00

Vår meny finns på tinaochmaria.se 
och på helagotland.se/lunchguiden

Varmt välkomna till oss
Tina & Maria

10:50 Välkommen 

11:00 HÖSTENS ÖLSORTER från Gotlands Bryggeri, Erik Broström

11:30  SKOGENS BETYDELSE FÖR KLIMATET Lars Thomsson 

12:00 TRÄDGÅRDSDAGS KL 12-14
  Att så ett frö - Matilda Svahn, personlig bonde

12:20 BIOKOL Wolfgang Brunner. (Austerland Energi)

12:40 VINTERODLING Jasmine Smedberg, Hogrän

13:00 BOKASHI Gotlands Trädgårdssällskap Ann-Christin Bäckström

13:20 JORD O GÖDNING Ebba Eriksson, Linds Växthus

1340 TA VARA PÅ DIN FRUKT Peter Brennwald, Halfvede Musteri 

14:00 MAMMA MU

14:45 ALLSÅNG med ANNELIE ROSWALL och Jerker Nilsson

15:30 PRISUTDELNING Goda Gotland

10:50 VÄLKOMMEN 

11:00 HÖSTENS ÖLSORTER från Gotlands Bryggeri, Erik Broström

11:30 KAN MAN ÄTA FISK FRÅN ÖSTERSJÖN? Riina Noodapera, HS

12:00 TRÄDGÅRDSDAGS KL 12-14
  Att så ett frö - Matilda Svahn, personlig bonde

12:20 ATT SKÖRDA REGNVATTEN
  (vattenhushållning) Frida Tollerz, Landskapsarkitekt

12:40 VINTERODLING  Jasmine Smedberg, Hogrän

13:00 BOKASHI Gotlands Trädgårdssällskap Ann-Christin Bäckström

13:20 JORD O GÖDNING Ebba Eriksson, Linds Växthus

13:40 TA VARA PÅ DIN FRUKT  Peter Brennwald, Halfvede Musteri 

14:00 MAMMA MU

15:00 SPÄNNANDE LOKALA FISKARTER Riina Noodapera, HS

Moderator Gunnel Wallin
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Eventuella programändringar annonseras på 
www.gotlandsskordefestival.se 
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Matplass 
”Här kan du jete”

Entré mm
se sida 2 i denna bilaga

Fri parkering

1 krona av din entré går 
till Världens Barn

Agria  44
AGRO maskiner Gotland AB  13
Annas Kuckelimuck 96
Arla Foods 103
Austerland Energi  Trädgård
A´vera 50
B & M gård Kamel
B.Larsson Maskin & Traktor AB 15
Bageri Bosarve 100
Barlingbo Bryggeri 64
Bergs Timber AB 24
Bondestugan ek. förening 79
Bro Park Krog 65
Brända mandlar 54
Bulldegen  86
Centerpartiet Gotland 102
Charlotta Ridkonst Häst 
Charolaisgruppen 62
Design & Hantverk Gotland 5
Destination Gotland 
Distriktsveterinärerna Gotland 47
Ejmunds Gård AB 67
Ett litet Creperie 19
Feministiskt initiativ Gotland 25
Föreningen Gotlandsruss  39
Glose Gård 7
Gotfire AB 34
Gothems Handelshus  93
Gotland Grönt Centrum AB  38
Gotland Trädvård 32
Gotlands Agilityklubb Hund
Gotlands Alpacka Smådjur
Gotlands Bokbuss 51
Gotlands Bryggeri 21
Gotlands Djurskyddsförening 48
Gotlands Ekologiska Odlare 78
Gotlands Fårklipparförening Lammhage
Gotl. Grisproducenter/Schysst kött 45
Gotlands kaninhoppare Smådjur
Gotlands Läns Kaninavelsförening  Smådjur
Gotlands rasfjäderfäförening Smådjur
Gotl. Slagteri AB/Svenskt butiksskött  18 samt 91

Gotlands Traktorpullingklubb  1
Gotlands Tryffelförening 23
Gotlands Trädgårdssällskap 42
Gotlands Veterantraktorklubb 27
Gotlandsbrunnar AB 11
Gotlandsgårdens Konfektyr 97
Gudagott Lillemor Carlsén 82
Gustafs Gotländska 53
Gute Rosteri 90
Gutefisk 94
Guteglass 62
Halfvede Musteri AB 20
Handelsbanken Gotland 71
Hejde Knäcke 85
Hemvärnet 52
Honung Gotlandica 60
Hundrehab Gotland 57
Hushållningssällskapet Gotland Info
ICA Maxi Visby 73
Imago Maskin AB 12
Informationstält 26
Jägareförbundet Gotland 33
Klövvårdare Emeline Karlsson 28
Kullands ponny Skog
Labans kvarn AB 74
Landshypotek 72
Lantmännen Maskin AB 14
Leader Gute 88
Lillys skinn och Garn 95
Linas specialbageri 58
Ljungens Bigårdar 98
LRF  LRF Arena
LRF Ungdomen LRF Arena
Länsförsäkringar 81
Länsstyrelsen i Gotlands län 89
Lövsta kooperativet 46
Majas Gotlandssockar 84
Maskin & Transport på Gotland AB 10
Maskinring Gotland Ek Förening 9
Mellanskog Gotland 36
Moderaterna Gotland 56
Märkverk &Tyger  77

Näs Hundcenter Hund
Pedersén & Co AB 17
Rangvalds Hantverk o Ting AB 6
Restaurang Rot 65
Roma IF  
Roma Intresseförening  
Ryftes Grönsaker AB 87
Röda Korset Gotland 55
Sahlin & Kumpan ab 83
SBR Sveriges Biodlares Riksförbund  60
Siltbergs smide 29
Sjaustrukocken  99
Själsö Bageri AB 68
Skinnriket Gotland 4
Skogskällingar 37
Sojdungs Farming Innovation AB 30
Sorby Bi & Trädgård 101
Sparbanken Gotland 92
Stafva Gårdsmejeri 22
Stora Ego 61
Studieförbundet Vuxenskolan  43
Suderbys ridklubb Häst 
Suderbys Gård & Ridskola Häst/hund
Sundars MOMO 59
Swecon Anläggningsmaskiner AB 14
Swedbank 
Swedish Agro Machinery AB 16
Svenska Blå Stjärnan Gotland 40
Sällsk.Trädgårdsamatörerna Gotl.kretsen 41
Tina & Maria på Lövsta Restaurang
Tjeldervik Gård 66
Tryffel of Sweden 23
Ullkontoret 3
Warfsholm Bageri 49
Widegrens Gård AB 2
Visby Brukshundsklubb Hund
Wisby handelstorg 75
Visby Rödakorskrets 76
Vänsterpartiet Gotland 69
Överstekvarn Chili Gotland AB 70

9.00-16.00 Kaninhoppning                                                                             
Krokbana x 2 samt Längdhopp.

10.00 - 12.00 Kurre grillar lamm                                                                                             
Kurt Niklasson visar hur man helgrillar lamm. Arr: LRF, Plats: LRF Arenan.

10.15 - 12.00 Gotlands starkaste Bonde utses                                                                 
Arr LRF. Plats LRF Arena.

10.30 Prova på Hundsim                                                                         
Plats: Hundrehab, Gotlands hundsim vid upplevelsetorget.

10.45 Barnens Lada                                                                                                   
Saga och guidning bland sällskapsdjur. Obs endast deltagare som är 
med från början kl 10.45 ej senare insläpp. 
Arr. GGC. Plats Barnens lada.

11.00 Matvandring med Hanna Tunberg                                                       
Obs, förbokas 20 kr, restplatser säljs i infotältet. 
Arr: Swedbank. Plats: Startar vid kamelerna.

11.00 - 13.00 Åsneridning                                                                                     
Arr: B & M gård i Stenkyrka. Plats: Kameler. 

11.00 - 12.40 Uppvisning, Gotlands Hundaktiva          
Du får se Noose Work, Agility, Freestyle, Lydnad, Rallylydnad och 
Drag.  Arr: Svenska Agilityklubben - Gotland, Visby Brukshundsklubb 
och Näs Hundcenter. Plats: Barnens hage.

11.30 - 12.30 Barnsångstoppen 
en sprakande grön allsång för alla barn. Arr LRF. Plats: LRF Arena

12.00 - 14.00 Körtävling med häst                                                
Arr: Suderbys Ridklubb. Plats: Häst.

12.00 - 14.00 Koutställning                                                                    
Arr Koklubbar. Plats bredvid informationstältet.

12.00 Gotlandsmusiken spelar                                                  
Plats: Marknaden bredvid Arla.

12.30 Visning av Tryffelsök i parken                                        
Avgift 20 kr. Samling vid Tryffel of Swedens monter.
Arr: Gotlands Tryffelförening. 
 
12.30-15.30 Mamma Mu’s koja öppen                                                                                    
Plats: I hörnet vid upplevelsetorget.

13.00 Sång av Kören "Coro Infantil Sant Cugat"                                                     
Plats: Utanför restaurangen Tina & Maria eller i restaurangen vid regn.

13.00  Matvandring med Hanna Tunberg                                                       
Obs, förbokas 20 kr, restplatser säljs i infotältet. 
Arr: Swedbank. Plats: Startar vid kamelerna.

13.00 Lammklippning                                                                              
Arrangör Gotlands Fårklipparförening. Plats: Vid Hage i Barnens Hage.

13.00 - 14.20 Uppvisning, Gotlands Hundaktiva                                                                                                                                       
Du får se Noose Work, Agility, Lydnad, Rallylydnad och Drag.  
Plats: Barnens hage Arr: Svenska Agilityklubben - Gotland, Visby Bruks-
hundsklubb och Näs Hundcenter. 

13.00 - 14.30  Svegan                                                                                
Lär dig laga Svegan mat. Arr LRF. Plats: LRF Arena.

13.00  Dan och Kjell - sång                                                                                          
Arr LRF. Plats LRF Arena.

14.00 Prova på Hundsim                                                                         
Plats: Hundrehab, Gotlands hundsim vid upplevelsetorget.

14.00 Uppvisning med ryttare i damsadel                                 
Arr Suderbys Ridklubb. Plats Häst.

14.00 Mamma Mu’s teater på scen                                                        
Mamma Mus koja öppen kl 12.30 - 15.30. Plats Upplevelsetorget.

14.00 Lisa Engström och Sebastian Bark - sång                                                                                    
Arr LRF. Plats LRF Arena.

14.00 - 15.30 Utmana Niclas Rodhborn                                                                 
Tävla i rullstolsrace och padel. Arr LRF. Plats LRF Arena.

14.00 - 16.00 Åsneridning                                                                                     
Arr: B & M gård i Stenkyrka. Plats: Kameler.
 
14.30  Lamm på menyn                                                                                   
Lammstyckning och matprat. Arr LRF. Plats LRF Arena.

15.00 Matvandring med Hanna Tunberg                                                       
Obs, förbokas 20 kr, restplatser säljs i infotältet.
Arr: Swedbank. Plats: Startar vid kamelerna.

15.00 Barnens Lada                                                                                                   
Saga och guidning bland sällskapsdjur. Obs endast deltagare som är med 
från början kl 15.00 ej senare insläpp. Arr. GGC. Plats Barnens lada.

15.00 Mjölkning av kor                                                                            
Arrangör Gotland Grönt Centrum AB. Plats: Ladugården.

12.00 - 16.00 Öppen ladugård                                                                                   
Mjölkningen börjar kl 15.00 Plats: Ladugården
Arr: Gotland Grönt Centrum AB.

10.00 - 16.00 Bondens Bord
Se separat annons sid 3.
Arr: Vuxenskolan i samarbete med Restaurang Rot/Bro Park Krog.

10.00 - 16.00 Trädgårdstorg                                                                                
Odla ditt intresse! Kom och träffa oss på Trädgårdstorget.  
Se även sep. annons. Arr: Studieförbundet Vuxenskolan. Plats Trädgård.

10.00 - 16.00 Ansiktsmålning                                                                              
Plats: Upplevelsetorget bredvid Mamma Mu.

10.00 - 16.00 Hoppa Halmborg, se lantbruksdjur
och kör tramptraktorbana                                                                            
Arr: Gotland Grönt Centrum AB Plats: Barnens hage.

10.00 - 16.00 Barnens lada                                                                                         
Bli konstnär för en dag - Måla dina favoritdjur eller ditt bästa lands-
bygdsminne. Arr Gotland Grönt Centrum AB. 
Plats Lammhuset bredvid Barnens hage.

10.00 - 16.00 Jakt och viltvård                                                                              
Luftgevärsskytte från 6 år. Trofébedömning av rådjur. Skyttesimulatorer mm. 
Arr: Jägarförbundet. Plats: Maskinhallen.

10.00 - 16.00 Klimatpromenad för stora och små                                                                                                                 
Plats: Mellanskogs monter.

10.00 - 16.00 Traktor och vagn                                                                        
Arr: Gotlands Veterantraktorklubb. Start: Vid veterantraktorerna.

10.00 - 16.00 Ponnyridning                                                                                        
Arr: Kullands PonnyPatrull. Plats: bredvid Mellanskogs monter.

10.00 - 16.00 Bi & Honung - Öppet hus                                                           
Arr SBR & Honung Gotlandica. Plats: Honung Gotlandicas lokaler.

10.00 - 16.00 Hundrehab Gotland- öppet hus                                  
Plats: Hundrehab, Gotlands Hundsim.

10.00 - 16.00 Hemvärnet - vid hundhagen                                                     
Bandvagn och annat kul på plats.

10.00 - 16.00 
Utställning av fåglar
Hönor och tuppar.
Arr Gotlands rasfjäderfä-
förening. Plats: Smådjur.

10.00 - 16.00 Uppvisning av kaniner 
Olika raser och färger. Drop in köns-, färg- och kelkaninsbedömning.  
Arr Gotlands Läns Kaninavelsförening. Plats: Smådjur.
 
16.00 Traktorpulling endast lördag                                                                       
Obs, eget inträde utanför Skördefestivalen 50 kr.

9.00 - 16.00 Kaninhoppning                                                                                 
Rakbana x 2 samt Höjdhopp.

10.15 - 12.00 Gotlands starkaste Bonde utses                                                                 
Arr:LRF. Plats: LRF Arena.

10.30 Prova på Hundsim                                                                         
Plats: Hundrehab  Gotlands hundsim vid upplevelsetorget.

11.00 Matvandring med Hanna Tunberg                                                       
Obs, förbokas 20 kr, restplatser säljs i infotältet.
Arr: Swedbank. Plats: Startar vid kamelerna.

11.00 - 13.00  Åsneridning                                                                                     
Arr: B & M gård i Stenkyrka Plats: Kameler. 

11.00 Barnens Lada                                                                                                   
Saga och guidning bland sällskapsdjur. Obs endast deltagare som är med 
från början kl 11.00 ej senare insläpp.  Arr. GGC. Plats: Barnens lada.

11.30 Uppvisning Draghund                                                                        
Arr:Visby Brukshundsklubb. Plats: Hund
 
11.00 - 14.00 Körtävling med häst                                                                             
Arrangör: Suderbys Ridklubb. Plats: Häst.

12.00 - 13.30 Käpphästhoppning                                                       
Medtag egen käpphäst eller låna på plats. 
Arr:Suderbys Gård & Ridskola. Plats: Hund. 

12.00 Mästarmöte Stångstörtning                                  
Arr: Föreningen Gutnisk Idrott. Plats: Kameler.

12.30-15.30 Mamma Mu’s koja öppen                                                                                    
Plats: I hörnet vid upplevelsetorget.

13.00 Lammklippning                                                                              
Arr: Gotlands Fårklipparförening. Plats: Vid Hage i Barnens Hage.

13.00 Matvandring med Hanna Tunberg                                                       
Obs förbokas 20 kr, restplatser säljs i infotältet.  
Arr: Swedbank. Plats: Startar vid kamelerna.

13.00 - 14.30  Svegan                                                                                
Lär dig laga Svegan mat. Arr:LRF. Plats: LRF Arena.

14.00 Visning av Tryffelsök i parken                                              
Avgift 20 kr. Arrangör Gotlands Tryffelförening.
Samling vid Tryffel of Swedens monter. 

14.00 Prova på Hundsim                                                                         
Plats: Hundrehab  Gotlands hundsim vid upplevelsetorget.

14.00 Uppvisning WE ridning                                                                                       
Sydeuropeisk Tävlingsgren i tre olika delmoment, dressyr, teknik- och 
speedmoment,  hur man med hjälp av hästen tog hand om boskap. 
Arr: Charlotta-Ridkonst. Plats: Häst.

14.00 Mamma Mu teater på scen                                                        
Mamma Mus koja öppen kl 12.30 - 15.30. Plats: Upplevelsetorget.

14.00 - 16.00 Åsneridning                                                                                     
Arr: B & M gård i Stenkyrka Plats: Kameler. 

14.00 Lisa Engström och Sebastian Bark - sång                                                                                     
Arr: LRF. Plats: LRF Arena.

14.00 - 15.30 Utmana Niclas Rodhborn                                                                 
Tävla i rullstolsrace och padel. Arr: LRF. Plats: LRF Arena.

14.30  Lamm på menyn                                                                                   
Lammstyckning och matprat. Arr: LRF. Plats: LRF Arena.

15.00 Matvandring med Hanna Tunberg                                                       
Obs, förbokas 20 kr, restplatser säljs i infotältet. 
Arr: Swedbank. Plats: Startar vid kamelerna.

15.00 Barnens Lada                                                                                                   
Saga och guidning bland sällskapsdjur. Obs endast deltagare som är med 
från början kl 15.00 ej senare insläpp. Arr. GGC. Plats: Barnens lada.

15.00 Mjölkning av kor                                                                         
Arr: Gotland Grönt Centrum AB. Plats: Ladugården.

12.00 - 16.00 Öppen ladugård                                                                                   
Mjölkningen börjar kl 15.00
Arr: Gotland Grönt Centrum. Plats: Ladugården.

10.00 - 16.00 Bondens Bord 
Se separat annons sid 3. 
Arr: Vuxenskolan i samarbete med Restaurang Rot/Bro Park Krog.

10.00 - 16.00 Trädgårdstorg                                                                                
Odla ditt intresse! Kom och träffa oss på Trädgårdstorget. Se även 
sep. annons. Arr: Studieförbundet Vuxenskolan. Plats: Trädgård.

10.00 - 16.00 Ansiktsmålning                                                                              
Plats: Upplevelsetorget bredvid Mamma Mu.

10.00 - 16.00 Hoppa Halmborg, se lantbruksdjur
och kör tramptraktorbana                                                                            
Arr:Gotland Grönt Centrum AB.
Plats: Barnens hage.

10.00 - 16.00 Barnens lada                                                                                         
Bli konstnär för en dag - Måla dina favoritdjur eller ditt bästa
landsbygdsminne.  Arr:Gotland Grönt Centrum AB.
Plats: Lammhuset bredvid Barnens hage.

10.00 - 16.00 Hundrehab Gotland - öppet hus                                  
Plats:  Hundrehab Gotlands Hundsim.

10.00 - 16.00 Jakt och viltvård                                                                              
Luftgevärsskytta från 6 år. Trofébedömning av rådjur.
Skyttesimulatorer mm. Arr: Jägarförbundet. Plats: Maskinhallen.

10.00 - 16.00 Klimatpromenad för stora och små                                                                                                                 
Plats: Mellanskogs monter.

10.00 - 16.00 Traktor och vagn                                                                        
Arr: Gotlands Veterantraktorklubb. Start: Vid veterantraktorerna.

10.00 - 16.00 Ponnyridning                                                                                
Arr: Kullands PonnyPatrull. Plats: bredvid Mellanskogs monter.

10.00 - 16.00 Bi & Honung - Öppet hus                                                           
Arr: SBR & Honung Gotlandica. Plats: Honung Gotlandicas lokaler.

10.00 - 16.00 
Utställning av fåglar
Hönor och tuppar. 
Arr:Gotlands rasfjäderfä-
förening.
Plats: Smådjur.

10.00 - 16.00 Uppvisning av kaniner
Olika raser och färger. Drop in köns-, färg- och kelkaninsbedömning.  
Arr: Gotlands Läns Kaninavelsförening. Plats: Smådjur.

DELTAGARE      PLATS DELTAGARE      PLATS DELTAGARE      PLATS
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FIRA 50 ÅR MED OSS!

ÖPPET HUS
på ROMA GRUS

7 september
kl 09.30-15.00

 • Vi visar upp vår fordonspark och verksamhet

• Provåk våra fordon och maskiner

• Vi bjuder på grillade hamburgare

RGAB
�

ROMA GRUS ABVi finns på vänster sida efter ICA Roma. 
Sväng ner vid skylten Roma Grus.

ÖPPET HUS 7/9

ROMAVälkommen in!

LOTTER

Öppet alla
dagar

8-20
Tel 0498-28 70 01

Mini vattenmelon
Spanien, hel

Creme Fraiche
ICA, 2 dl, 15 & 34% fetthalt
Ord. pris 12:90 st. 2 för 20:-

Vaniljsås  
NYHET! ICA,5 dl Ord.pris 13:90/st
Max 2 st/hushåll.

Jättegott till de
gotländska frukter som nu 

mognar fram!

Frysta räkor
ICA 90-120 st/kg, 500g. 
Ord pris 45:90 st.

Laxfilé, 4-pack
Lofoten/Pacific, fryst, 500g. Ord pris 119:-/st 
Max 2 st/hushåll

10:-/kg

2990
/st

79:-/st

10:-/st

Har ni köpt något gott 
nybakat bröd på marknaden så har vi 
räkorna och Creme Fraichen till såsen.

Passar fint 
till alla de 
grönsaker 

som växt och 
frodats på ön 

i sommar!

5:-/st

PROVA PÅ-PRIs!

TIPS! 

TIPS! 

TIPS! 

20:-
2 st FÖR

VÄLKOMNA TILL ICA NÄRA ROMA 2.0
Gamla och nya kunder är välkomna till oss. Kom och se vår nya fräscha miljösmarta 
ICA-butik. Vi är redan på väg in i att vara klimatsmarta, 40-50% mindre elförbruk-
ning och enbart GRÖN ELEKTRICITET. Vi har för er laddat butiken med bra och goda 
tillbehör till det ni finner på Skördefestivalen i helgen!

Baguetter
Bonjour, 400g
Ord. pris 12:90/st

ICA Nära Roma • Visbyvägen 35 • Romakloster

Dags för 3:e upplagan av Skördefestivalen. Denna helg finns det
fog för uttrycket ALLA VÄGAR BÄR TILL ROMA! Efter de två
gångna årens publiksuccéer tror vi på 10-12000 besökare också i
år. Det kan bli köer, så ta det lugnt i trafiken!

Roma är en ort som sjuder av liv. Den satsning som nu gjorts på
Lövsta för att skapa Gotland Grönt Centrum visar på en fram-
tidstro för de gröna näringarna. Det skapar arbetstillfällen för
bygden och en levande anläggning med gymnasieskola, lantbruk,
och en mängd olika aktörer inom den gröna sektorn..

Roma kungsgård är en plats under utveckling, för upplevelser av
nutid och historia. Både kungsgården och klostret har en intres-
sant historia som förtjänar att lyftas fram. Statens Fastighetsverk
arbetar aktivt för att förverkliga visionen om att kungsgården/
klostret blir ett givet besöksmål för de som besöker Gotland. Som
tidigare år ordnas julmarknad i december.

Alla vägar bär till Roma! 
Roma är en ort där man kan bada året om. Sommartid är Varp-
löse vattenpark en populär badplats. Algfritt dessutom! Övrig tid
är Romabadets simhall öppen för den som vill hålla kroppen i
trim med simning och bastubad. Vill du springa en runda så finns
motionsspår. Vid detta finns också en nyanlagd grillplats.

Roma har ett rikt utbud av hantverksföretag inom de flesta
brancher. Behöver du hjälp med att bygga, renovera, byta vitva-
ror, glasa fönster, laga klockan, laga datorn, klippa håret, eller
vad du än har behov av, så finns förmodligen rätt hantverkare
i Roma-bygden. Vill du gå på restaurang eller hitta ett prisvärt
hotellboende så finns det också. Behöver du handla mat, järnva-
ror, skor, bensin, däck, göra bankärenden, besöka bibliotek eller
apotek så kan du göra det  i Roma. Inga parkeringsavgifter!

Att ALLA VÄGAR BÄR TILL ROMA gäller nu också järnvägen.
Om du kommer med tåg, buss, cykel, bil, eller kommer gående, så
ska du alltid känna dig välkommen till Roma!!

Roma Intresseförening
Foto: www.romakungsgard.se

Museitåg i Hesselby 2008. 
Foto: Föreningen Gotlandståget

Varplöse vttenpark 
Foto: www.gotland.net

Roma Intresseförening Roma Idrottsförening

Vi hoppas att ni alla ska hitta något som intresserar 
just er. För att få ett så bra utbud som möjligt ligger det 
mycket jobb, diskussioner och planering bakom varje 
Skördefestival. Vad har varit bra och vad har varit mindre 
bra? Vad kan förbättras? Målsättningen är att hela familjen 
ska kunna uppleva något tillsammans, så det gäller att det 
finns spännande saker för både liten och stor. Om vi lyck-
ats avgör du som besökare!

Roma Intresseförening och Roma Idrottsförening är 
som tidigare medarrangörer. Vi gläds över att Roma dessa 
dagar blir ett besöksmål för ett stort antal gotlänningar och 
turister. Ta god tid på er att vandra runt på festivalom-
rådet. Det finns mycket att upptäcka. Förmodligen träffar 
ni också en och annan bekant som ni inte sett på ett tag. 
Passa också på att besöka de näringsställen i Roma som 
har öppet under helgen. Det finns ett bra serviceutbud i 
Roma året om!

Välkomna till Roma!

Dags igen för årets höjdpunkt 
Gotlands Skördefestival!
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handelsbanken.se/skogochlantbruk

Välkommen till ditt lokala 
bankkontor. Du träffar oss 
på Skördefestivalen.

Händer i Köket
10.00 – 12.00 KURRE GRILLAR LAMM (endast lördagen)
Träffa Kurt Niklasson som förevisar hur man helgrillar lamm.

13.00 – 14.30 SVEGAN
Lär dej laga svensk veganmat - klimatsmart och trendigt. Att välja bort kött till förmån för importe-
rade grönsaker och svampar ger i många fall mer miljöpåverkan än att äta inhemskt kött. Lär dig 
laga mat på råvaror i säsong och varor som finns i Sverige. 

14.30 - LAMM PÅ MENYN!
Lammstyckning och matprat, Eva Sundström är köttmästare med lång erfarenhet av kötthantering 
och matlagning se henne stycka och tillsammans med Sussi Redig ge tips om och idéer kring krydd-
ning, tillagning och servering av lamm.

Händer på Sportarenan
10.15-12.00 ÄR DU STARKARE ÄN SKRADARN? GOTLANDS STARKASTE BONDE UTSES!
Kom till LRFs sportarena och utmana Gotlands starkaste bonde! I herrklassen Kristian ”Skradarn” 
Gustavsson, lördag och Emil Jacobsson på söndagen! Även damklass såklart! Lillemohr Lindby på 
lördagen och Ronja Björkvist på söndagen! Rulla halmbalar på kortast tid, dra traktordäck och 
flytta frontvikter mellan 2 höbalar så snabbt som möjligt.

14.00- 15.30 UTMANA NICLAS RODHBORN!
Tävla i rullstolsrace och padel mot gotländska representanten i Vinnarskallar. Föranmälan och mer 
informtion till miriam.akerstrom@lrf.se

Händer på Scenen
11.30- 12.30 BARNSÅNGSTOPPEN (endast lördagen)en sprakande grön allsång för alla barn! 
(och en och annan vuxen).Sussi och Ann-Marie sjunger sånger om grönt och skönt, för knopp och 
kropp. Därefter röstar vi fram favoriten. Kom och var med!

13.00 – 13.45 DAN OCH KJELL Musikalisk underhållning på gotländska.

14.00-14.30 LISA ENGSTRÖM OCH SEBASTIAN BARK
Lyssna på svenska visor och sånger.

Besök oss bakom GGC huset! 
Tre stationer med LRF aktiviteter!

Text: Ulla Johansson  Foto: kartbild.com  

å Gotland har vi haft lantbruksut-
bildning sedan mitten av 1800- 
talet. Till en början flyttade ”gamla 

lantbruksskolan” mellan olika egendo-
mar runt om på mellersta Gotland. 
I slutet av 1800-talet lades lantmanna-
skolan till folkhögskolan i Hemse. Vid 
Lövsta i Roma började undervisningen 
i slutet av januari 1949. Då var det en 
vinterkurs med 23 manliga elever. De 
första kvinnliga eleverna gick vinter-
kursen 1949/50.

Stor omvandling 
sedan 1949
Från början för-
fogade skoljord-
bruket över 87 ha 
åker och ca 50 ha
skog. Sjuttio år 
senare brukar skol-
jordbruket 227 ha
åker, 9 ha betesmark och 123 ha 
skogsmark. Under de år som gått 
är det inte bara arealerna som änd-
rats. Byggnader och maskinpark har 
genomgått en liknande omvandling 
som lantbruket i övrigt här på ön. Hur 
gårdsbilden ändrats under de senaste 
50 åren, visar flygbilderna här bredvid. 

Utbildning i vardagskunskap
På Lövsta fanns under 22 år även en 
lanthushållskurs mellan 1967 – 1989, 
med utbildning i vardagskunskap som 
laga mat och sköta sitt hem och sin 
familj. Lokalerna byggdes om i början 
av 90-talet och där finns nuvarande 
restaurang och konferensutrymmen. 

Bredare utbildning under 90-talet
En tvåårig jordbrukslinje startade 
1971 och skolan blev lantbruksskola. 
Under 90-talet blev utbildningen 
treårig och gav en bredare utbildning. 
Förutom lantbruk startade nya ämnen 
inriktade på häst- och skogskurser. En 
del av undervisningstiden blev förlagd 
till praktikgårdar runt om på ön. 

Jämn fördelning flickor/pojkar
Dagens naturbruksprogram har varit 

igång sedan 2011, det är 
treårigt och har inriktning 
på lantbruk (lantbruks-
djur och maskin) eller 
djur (häst och djursjuk-
vård). Under läsåret
19/20 är det 79 
elever (39 flickor och 
40 pojkar) som läser 
vid Gotland Grönt 

Centrum. Sedan 2015 då Gotland 
Grönt Centrum AB startades användes 
detta namn istället för Lövsta. 

Förändring och utveckling
Under de 70 år som gått har utbudet 
av utbildningar och kurser varit föremål 
för stora förändringar. Genomgående 
har ambitionen varit att möta behoven 
av utbildning på Gotland. Under de 
senaste 50 åren har kurser riktat sig 
både till ungdomar inom gymnasiet 
och till vuxna och verksamma företagare 
inom de gröna näringarna. Sedan 
bildandet av Gotland Grönt Centrum 
AB har utbildningarna utvecklats och vi 
strävar mot att alltid ligga i framkant. 

LANTBRUKS-
UTBILDNING 
Under Skördefestivalen firar vi 70 år med lantbruks-
utbildning vid platsen Lövsta. Alla intresserade och 
tidigare elever hälsas välkomna till Nostalgihörnan
i lammhuset och berätta om sin tid vid Lövsta. 

Njut av
Fisk från Gotland

Fisktorget presenterar det bästa från Östersjön 
Färsk och rökt fisk samt goda rätter av 

idburgare, rökt flundra, friterad skarpsill, 
strömmingstaco mm.

Fiskarkvinnor har försäljning av fantastiska 
fiskskinnsprodukter.

Fiskare och kockar på plats om ni vill prata fisk. 
Ät på plats eller ta med hem.

Välkomna till Fisktorget!

DÅ
1960

NU
2019

Lövsta firar 70 år av

Flygbild över Lövsta - 1960

Flygbild över Lövsta - 2019
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Gotlands Skördefestival

TACK! 
Gotlands Skördefestival 2019 tackar våra sponsorer:

Din lokala bank  
på Gotland
Vi har ett komplett utbud 
av banktjänster, både 
för privatpersoner och 
företag, och har plats  
för fler nöjda kunder.

Välkommen!

Visby Öster
Kung Magnus väg 6
Telefon 0498-26 00 70
handelsbanken.se/visby_oster

Slite
Tullhagsplan 1
Telefon 0498-26 00 40
handelsbanken.se/slite

Visby Adelsgatan
Adelsgatan 13
Telefon 0498-26 00 50
handelsbanken.se/visby_adelsgatan

Klintehamn
Donnersgatan 1A
Telefon 0498-26 06 80
handelsbanken.se/klintehamn

Hemse
Storgatan 41
0498-26 06 90
handelsbanken.se/hemse

Fårösund
Kronhagsvägen 31
Telefon 0498-26 00 60
handelsbanken.se/farosund

M/S Visborg är startskottet för ett mindre klimatavtryck
när du reser med färja till och från Gotland. Fartyget drivs med
flytande naturgas – även kallat LNG – vilket minskar koldioxid-
utsläppen och därmed också klimatavtrycket från trafiken.
     Vi vill vidareutveckla Gotlandstrafiken – förenligt
med de krav och förväntningar som ställs på miljö, restid och
kapacitet – och på sikt skapa en klimatneutral färjetrafik till
och från Gotland. Välkommen ombord!

Resan mot en klimatneutral
färjetrafik till och från ön

Kvalitets- och miljöledningscertifierade enligt
ISO 9001 och ISO 14001 sedan 2003.

Välkommen till När Bodi
– din ICA-butik på sydöstra Gotland

Tel: 0498-49 20 09

Din tandhygienist Harriet
finns i Sockerbruket Roma.

Boka tid: 073-14 16 216

www.gotlandssnus.se

TILLVERKAS I ROMA

WWW.BERGSTIMBER.SE

Ted Nilsson, Råvaruinköpare
Tel. 070-232 84 07, ted.nilsson@bergstimber.se

Tag hjälp av oss
för att få ut

av din skog.

mesta
möjliga

Välkommen att kontakta mig!

Planerar du försäljning av skog eller 
behöver du rådgivning i samband med 
avverkning eller andra skogliga tjänster? 

Vi ses
på skörde-
festivalen

7-8 / 9

BILDEKORER
SKYLTAR

TRYCKSAKER

G U L D S P O N S O R E R

S I LV E R S P O N S O R E R

B R O N S S P O N S O R E R

www.dhgh.se
Tel. 0498-41 10 06

Ett modernt spinneri på norr Gotland 
Flexibla maskiner, små och stora 
kvantiteter. Vi vänder oss till privatpersoner 
och företag, spinner ull från alla sorters 
fårraser, alpackor, mohair och angora mm.
Köper även in råull direkt från gården.

Garn 1-4 tråd., tvättad, 
tovad och kardad ull mm.Butik & spinneri

Stenkyrka, Garde 176 
Design & Hantverk Gotland 

S:t Hansgatan 30

Vår butik i Visby:

Vi har finansierat landsbygdens  
företagare i över 180 år. Nu kan du  
som bor på gård eller i villa på ön  
också låna hos oss.
Välkommen förbi på en pratstund på Skördefestivalen eller 
vårt Visbykontor och se vad vi kan erbjuda dig.

För ett rikare liv på landet

Din lokala
grossist på Gotland

LÖR-SÖN 10-16
Skördeerbjudande

Scholl Jump (650:-) 499:-

Strumpor 5-pack 49:-

Väskor, livremmar, plånböcker  20% rabatt 

Öppettider under Skördefestivalshelgen:
lördag 3/10 kl. 10-16         söndag 4/10 kl. 10-16

Erbjudande
i butiken!

Festivalöppet!

VISBYVÄGEN 21, ROMAKLOSTER

Väl mött Hasan
med personal!

LUNCH – À LA CARTE – PIZZA
Även Lunch och Pizza för avhämtning.

VÄLKOMMEN TILL
ROMABRUNNEN!
DAGENS LUNCHBUFFÉ

Mån–Fre kl 11–14. Välj mellan tre till fyra rätter.
Inkl dryck, salladsbuffé, bröd och kaffe

Vi har en stor familjevänlig uteservering med lekplats!

Följ oss på
Romabrunnen
lunch & pizzawww.romabrunnen.se

Boka bord. Tel: 0498-501 23

• Veteran-
traktorklubben 
startar upp den 
gamla halmpressen 
som användes på 
1940-talet. 
Plats veterantraktorer, kl 12 och 14

• Kul Tipspromenad 
Start LRF Arenan

• Gå klimatpromenad 
för stora & små
Start vid Mellanskogs monter. 

Några roliga TIPS!
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Kom och 
besök 

vår monter!

Möt din framtid hos oss –gå en naturbruksutbildning!

Gotland Grönt Centrum AB,  Roma Lövsta, 622 54 Romakloster    0498-69 10 50    www.grontcentrum.se    info@grontcentrum.se

Vi som arbetar på Gotland Grönt Centrum 
är specialister på den gröna näringen! Vi utbil-
dar framtidens entreprenörer, lantbrukare och 
djurskötare. Vi erbjuder en attraktiv plats för 
de gröna näringarna och arrangerar möten, 
evenemang, sommarläger och mycket mer! 

ANSÖK TILL VÅRA UTBILDNINGAR: 
www.gotland.se/webbansokanvux 

Utbildning & lärande
Idag efterfrågas människor med en bred 
kompetens inom hållbar utveckling, biologi, 
vatten, växter, mark, djur, management, ma-
skiner, teknik, data och ekonomi. Hos oss får 
du utveckla ditt intresse och möta nya kun-
skaper. Det gröna näringslivet söker ständigt 
nya medarbetare – är du den vi söker? 
Välkommen att studera hos oss! 

Vuxenutbildning 
Vi erbjuder olika gröna utbildningar i samar-
bete med Vuxenutbildningen Gotland. För att 
söka till våra utbildningar går du in på: 
www.gotland.se/webbansokanvux Ansök nu 
till våra aktuella utbildningar som startar i 
höst!

Lammproduktion & företagande 
Startar 4 november 2019
Sverige behöver flera lammföretagare. Denna 
utbildning ger dig kunskapen om lammpro-
duktionens olika delar. Du lär dig bland annat 
om skötsel, hälsa och sjukdomar, utfodring, 
produktionssystem, stallar, reproduktion, 
lagar och regler, djurvälfärd och ekonomi. 
Det behandlar också foderbehov, djurmiljö, 
djurhälsa, djuretik, produktkvalitet och eko-
nomi. Dessutom behandlas fårets betydelse 
för landskapsvård och biologisk mångfald. 
Kurstid: v. 45–v.10. Kvällstid måndagar samt 
praktik och en helg med studiebesök. Sista 
ansökningsdag 20 oktober.

Sommarläger 14-15 juni 2020
Välkommen på vårt naturbrukssommarläger 
2020. Gratis sommarläger för ungdomar som 
går i högstadiet. Här får du lära känna nya 
kompisar, prova på att sköta olika djurslag, 
mjölka kor, köra traktor, rida, träna hund, åka 
på studiebesök, bada, grilla och mycket mer. 
Superkul läger du inte vill missa! 
Varmt välkommen! 

Företagskluster & forskning
Företagsklustret på Gotland Grönt Centrum 
är ett samarbete mellan organisationer som 
arbetar med de gröna näringarna och livs-
medelsförädling på Gotland. Det stärker både 
oss som jobbar tillsammans men främst våra 
kunder som får bättre rådgivning samlad un-
der samma tak. Vi samarbetar med universi-
tet och forskningsinstitut och driver projekt 
för att ligga i framkant och ge den senaste in-
formationen till våra kunder. Vi ses! 

ÖPPET HUS 21 oktober kl. 18- 20
Hjärtligt välkommen att besöka oss på öppet 
hus. Vi berättar om våra utbildningar, du får 
träffa personal, elever och guidas på området. 
Anmälan: info@grontcentrum.se. Vi ses!

Skugga en elev 
Vill du som går i högstadiet prova på hur det 
är att gå på naturbruksprogrammet? Häng 
med en naturbrukselev under en dag för att 
se hur en skoldag kan se ut. Välj den profil 
som intresserar dig mest. Vi bjuder på fika 
och lunch.  Bokning av skugga en elev: 
maria.eriksson@grontcentrum.se 

Naturbruksprogrammet 
Naturbruksprogrammet står för utveckling 
och kunskap för landets framtid! Vi erbjud-
er en bra lärmiljö med eleven i centrum och 
engagerade lärare. Gotland Grönt Centrum 
driver tillsammans med Wisby Gymnasiet 
naturbruksprogrammet. Våra elever läser 
sina kärnämnen på Wisbygymnasiet och ka-
raktärsämnena hos oss. Vi erbjuder fyra oli-
ka profiler, lantbruk-teknik, lantbruksdjur, 
djursjukvård och häst. Utbildningen ger en 
yrkesexamen för arbetslivet och möjlighet till 
fortsatta studier. 

Utbildningen har framtiden i sikte och vi sam-
arbetar med näringslivet och våra APL gårdar 
för att våra elever ska ha bästa förutsättning-
arna till en bra utbildning. 

Hos oss finns ett skoljordbruk med mjölkkor, 
lamm och växtodling. Djurhus, veterinärrum 
och hundfysavdelning med simbassäng och 
treadmill. Vi samarbetar med Suderbys Gård 
& Ridskola där eleverna har tillgång till 50 
talet hästar, ridbana, ridhus och stall. Under 
utbildningen får eleverna ett ekonomiskt stöd 
med att ta sitt B-körkort. 

Välkommen att besöka vår monter så berättar 
vi mer om våra utbildningar och vilka jobb- 
och studiemöjligheter som framtiden kan 
erbjuda. 


