
   

  

      
 

Inbjudan till Ekfrämjandets exkursion i norra 
Jönköpings län den 1 – 2 september 2022 
 
Ekfrämjandets exkursion 2022 kommer under torsdagseftermiddagen att genomföras vid 
Vätterbranten, det vill säga i princip utmed gamla riksettan mellan Huskvarna och Gränna. 
Under fredagsförmiddagen besöker vi Svenska Tändsticksfabriken i Vetlanda och 
mångbrukaren Erik Hjärtfors norr om Åseda. Efter lunch avslutar hos lövträdsförädlaren 
Mikael Frisk i Kräpplehut. Årsmöte och övernattning sker på hotell Smålandsgården, 9 km 
öster om Gränna. 
 
Även i år kan vi erbjuda ett paketpris som i princip inkluderar allt från onsdag middag till 
fredagens exkursionsavslutning vid 16-tiden.  
 
Från Kristianstad via Karlshamn-Växjö-Värnamo-Jönköping har vi ordnat med bussresa, för 
dem som så önskar, till Smålandsgården där exkursionen börjar. Bussen avgår från 
Kristianstad klockan 07:30 den 1 september. 
 
Exkursionen kommer i huvudsak att genomföras med buss. 
 
Exkursionen tar sin början torsdagen den 1 september klockan 1300 vid Hotell 
Smålandsgården.  
 
Vi börjar exkursionen klockan 1330 med ett besök på Östanå Gods Ekskogar, som sköts för 
produktion och landskapsvård. Därefter besöker vi Södra Vätterbrantens kratteskogar, 
lövängar och jätteträd (några av Smålands störstas ekar). Klockan 1700 är vi tillbaka på 
Smålandsgården.  
 
Årsmötet hålls på hotell Smålandsgården klockan 1800. Den traditionella årsmötesmiddagen 
avnjuts 1930. Det blir en tre-rätters middag. Obs glöm ej att ange om ni har särskilda önskemål 
om maten pga allergi eller annan anledning. 
 
På fredagsmorgonen 800 åker vi till Tändsticksfabriken i Vetlanda (tyvärr kan vi inte få se 
produktionen pga alla skyddsåtgärder som måste ha vidtagits). Därefter åker vi till Lövsjö 
utanför Åseda och besöker mångbrukaren Erik Hjärtforts, där vi även äter lunch. Efter 
lunchen beger vi oss till lövträdsförädlaren Mikael Frisk i Kräpplehult norr om Eksjö. Vi 
avslutar exkursionen vid Smålandsgården vid ca 16-tiden.  
 
I skrivande stund har vi inte fått någon/några sponsorer för luncher och fika, varför vi 
inkluderat detta i paketpriserna.  

 



   

  

 
 
 
 
Följande paketpriser erbjuds: 

1. Buss till/från Smålandsgården + enkelrum 1 natt + 1 årsmötesmiddag + 2 fika + 2 
lunch  
400 + 900 + 650 + 150 +300 = 2 400 kronor 

2. Buss till/från Smålandsgården + dubbelrum 1 natt + 2 årsmötesmiddagar + 4 fika + 4 
luncher 
800 + 1350 +1300 + 300 + 600 = 4 350 kronor 

3. Övernattning 1 natt enkelrum + 1 årsmötesmiddag + 2 fika + 2 luncher + bussresa 
exkursion 
900 + 650 +150 + 300 + 100 = 2 100 kronor 

4. Övernattning 1 natt dubbelrum + 2 årsmötesmiddagar + 4 fika + 4 luncher +2 bussresa 
exkursion 
1350 +1300 + 300 + 600 + 200 = 3 750 kronor 

5. Årsmötesmiddag + 2 fika + 2 luncher + 1 bussresa exkursion 
650 + 150 + 300 +100 = 1 200 kronor 

6. 2 fika + 2 luncher + 1 bussresa exkursion 
150 + 300 + 100 = 550 kronor 

 
För dem som kör egen bil görs avdrag med 100 kr. Likaså görs avdrag för dem som vid 
anmälningstillfället meddelar att man inte skall vara med vid något fika- eller lunchtillfälle. 
 
Kostnaden för övernattning på Smålandsgården, 900 kr/natt för enkelrum och 1350 kr/natt för 
dubbelrum, betalas direkt till hotellet av varje deltagare. Bussresa, middag, fika och lunch debiterar 
Ekfämjandet deltagarna för i efterhand.  
 
 
På Ekfrämjandets vägnar Jät den 10 juli 2022 
 
Thomas Thörnqvist (ordförande)  John Ahlgren (sekreterare) 
 
 
 
ANMÄLAN skickas till John Ahlgren, Att: Ekfrämjandet, AB Gustaf 
Kährs, Box 805, 382 28 NYBRO senast måndagen den 22:a 
augusti, eller via e-post John.Ahlgren@kahrs.se.  
 
OBS ange om Ni vill åka buss och i så fall varifrån. Ange även specialkost i anmälan. För 
frågor kontakta John Ahlgren eller Thomas Thörnqvist thomas@xylem.se , mobil 070-508 38 
39. 
 
 
 
 
Bussen avgår från respektive ort enligt nedan. 



   

  

 
 
730   Kristianstad     Cirkel k      Ringvägen 22 (Mitt emot ICA Maxi) 
 
815  Karlshamn (Cirkel K, Utfarten vid Växjö/Tingsryd vägen) 
 
930  Växjö (Samarkand) 
 
1100  Värnamo (krysset, Bredasten). Chauffören tar 30 minuters paus. 
 
1145  Jönköping (M 2 center) 
 
1230             Ankomst Smålandsgården 

 


