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Inbjudan till Ekfrämjandets exkursion på 

Mälaröarna den 16 - 17 september 2021 

 
Ekfrämjandets exkursion 2021 kommer att genomföras på Ekerö och i södra delen av 

Stockholms och i norra delen av Södermanlands län, närmare bestämt i trakten av Tullgarn. 

Årsmöte och övernattning på hotell Scandic Skogshöjd i centrala Södertälje. 
 

Även i år kan vi erbjuda ett paketpris som i princip inkluderar allt från onsdag middag till 

fredagens exkursionsavslutning vid 14-tiden.  

Från Kristianstad via Karlshamn-Växjö-Värnamo-Jönköping-Norrköping har vi ordnat med 

bussresa, för dem som så önskar, till Scandic Skogshöjd där exkursionen börjar. Bussresan till 

exkursionen kommer att genomföras under onsdagen den 15 september. 

Exkursionen kommer att genomföras med buss och eventuellt enskilda bilar. 

 

Exkursionen tar sin början torsdagen den 16 september klockan 0800 vid Scandic Skogshöjd. 

OBServera att det inte finns parkering i omedelbar anslutning till hotellet.  

 

Vi börjar exkursionen med att åka till Ekerö och titta på evighetsträd, bland annat Sveriges 

volymmässigt största ek, Ekebyhovseken. Efter lunch gör vi ett nedslag på Drottningholms 

slott och slottspark där vi får en guidning i slottet och bland alla trädslagen som finns i parken 

av slottsträdgårdsmästaren.  

 

Årsmötet hålls på hotell Scandic Skogshöjd 1800. Vid 1900 håller Lars Rytter ett föredrag om 

ordinära lövträd i Sverige. Den traditionella årsmötesmiddagen avnjuts 1930. Det blir en två-

rätters middag. Alla som önskar övernattning räknar vi med skall få plats på Scandic 

Skogshöjden. 

 

På fredagsmorgonen 800 åker vi till trakten av Tullgarn där vi under hela förmiddagen studerar 

omvandling av granskog till ekskog. Detta har man bedrivit under en lång följd av år på 

Tullgarns marker. Vid 13-tiden avslutas exkursionen med en enkel lunch varefter vi avslutar 

exkursionen. 

I skrivande stund har vi inte fått någon/några sponsorer för luncher och fika, varför vi 

inkluderat detta i paketpriserna.  

 

Vi behöver fortsatt ta hänsyn till Covid-19 och Ekfrämjandet följer FHMs råd och 

rekommendationer. Tyvärr kan detta innebära att årsmötesexkursionen kan bli inställd med 

kort varsel, om förutsättningarna förändras. 
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Följande paketpriser erbjuds: 

1. Buss till/från Scandic Skogshöjd + enkelrum 2 nätter + årsmötesmiddag + 3 fika + 2 

luncher  

900 + 2180 + 400 + 300 +300 = 4080 kronor 

2. Buss till/från Scandic Skogshöjd + dubbelrum 2 nätter + årsmötesmiddag + 6 fika + 4 

luncher 

1800 + 2580 + 800 + 600 + 600 = 6380 kronor 

3. Övernattning 2 nätter enkelrum + årsmötesmiddag + 3 fika + 2 luncher + bussresa 

exkursion 

2180 + 400 + 300 + 300 + 100 = 3280 kronor 

4. Övernattning 2 nätter dubbelrum + årsmötesmiddag + 3 fika + 2 luncher + bussresa 

exkursion 

2580 + 800 + 600 + 600 + 200 = 4780 kronor 

5. Övernattning 1 natt enkelrum + årsmötesmiddag + 3 fika + 2 luncher + bussresa 

exkursion 

1090 + 400 + 300 + 300 + 100 = 2190 kronor 

6. Övernattning 1 natt dubbelrum + årsmötesmiddag + 3 fika + 2 luncher + bussresa 

exkursion 

1290 + 800 + 600 + 600 + 200 = 3490 kronor 

7. Årsmötesmiddag + 3 fika + 2 luncher + bussresa exkursion 

400 + 300 + 300 +100 = 1100 kronor 

8. 3 fika + 2 luncher + bussresa exkursion 

300 + 300 + 100 = 700 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 Scandic Skogshöjd, 1090 kr/natt för enkelrum och 1290 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 16 augusti 2021 

 

Thomas Thörnqvist (ordförande)  John Ahlgren (sekreterare) 

 

 

 

ANMÄLAN skickas till John Ahlgren, Att: Ekfrämjandet,  AB Gustaf 

Kährs, Box 805, 382 28 NYBRO senast onsdagen den 1:a 

september, 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. 
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Bussen avgår från respektive ort enligt nedan. 
 
 

10.30.              Kristianstad     Cirkel k      Ringvägen 22     (Mitt emot ICA Maxi) 
11.10.              Karlshamn       Cirkel k     Utfarten vid Växjö/Tingsryd vägen 
12.20.              Växjö                Samarkand 
13.00.              Värnamo         Bredasten Rastplats (Ankomst och rast 45 min för  
    lunch)              
13.45.              Avresa från Värnamo 
14.45.              Jönköping        M 2 center 
16.30.              Norrköping      Scandic hotell Nord = gamla E4:an (Ankomst och  
    Rast 45 minuter) 
17.15.                Avresa från Norrköping 
18.55.               Södertälje (Ankomst till Scandic hotell för incheckning) 
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Ekfrämjandets planerade verksamhet under 2021/2022 
 

• Styrelsen planerar att ha fyra styrelsemöten, två fysiska (om Coronan tillåter) och två 

digitala möten 

 

• Som vanligt de senaste åren kommer Ekbladet att ges ut runt midsommar 2022 

 

• Nästa årsmöte planeras till september 2022. Förslag på exkursionsplats emottar 

styrelsen gärna från medlemmarna  

 

• Vi avser att ordna några miniexkursioner, om Coronarestriktionerna medger detta. 

Till denna fråga återkommer vi på Hemsidan. Glöm inte att kolla hemsidan en gång i 

veckan. 

Valberedningens förslag till Ekfrämjandets årsmöte 2021 
Valberedningen föreslår omval av ordförande Thomas Thörnqvist.  

 

Valberedningen föreslår omval på två år av Anders Ekstrand, Johan Berg, 

Anders Söderlund och John Ahlgren. 

 

Valberedningen föreslår omval av revisorerna Arne Mirton, Hasse Bengtsson 

och suppleant Lars Dahlén. 

 

2021-08-15 

Nils-Gunnar Cato 

Valberedningen 
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 Kallelse 
 

 
Ekfrämjandets medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte torsdagen den 

16 september 2021 kl. 18.00. Föredragningslista jämte därtill hörande bilagor 

bifogas. 

Årsmötet hålls på hotell Scandic Skogshöjd 1800. Vid 1900 håller Lars Rytter 

ett föredrag om ordinära lövträd i Sverige. Den traditionella årsmötesmiddagen 

avnjuts 1930. Det blir en två-rätters middag. Alla som önskar övernattning 

räknar vi med skall få plats på Scandic Skogshöjden. 

 

Hjärtligt välkomna! 

 

På Ekfrämjandets vägnar 

 

 

John Ahlgren 

Sekreterare 
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ÅRSBERÄTTELSE 

Ekfrämjandets verksamhet 2020-07-01 – 2021-06-30 

 

Medlemmar 

Hedersmedlemmar: Fd länsjägmästarna Gustav Fredriksson, Arne Mirton och Jan 

Linder, fd redaktören Ulf B Olsson samt fd sekreteraren Lars 

Dahlén. 

 

Antal medlemmar per den 30 juni 2020 (fjolårets siffror inom parentes): 

 

Företagsmedlemmar 29 st (30 st). 

Enskilda medlemmar 309 st (251 st). 

 

 

Styrelse 

Ordförande: Thomas Thörnqvist 

Ledamöter: Valda på två år 2019: Anders Ekstrand, Johan Bergh, Anders Söderlund, John 

Ahlgren 

 Valda på två år 2020: Henrik Nilsson, Hans-Olof Mattsson, Anders Bollvik, 

Johanna Witzell 

 

Revisorer: Hasse Bengtsson, Arne Mirton och Lars Dahlén (suppleant) 

 

Valberedning: Magnus Lööf, Stig Hermansson, Nils-Gunnar Cato, Cecilia Malmqvist 

(sammankallande). 

 

Sekreterare: John Ahlgren 

Kassaförvaltare: John Ahlgren 

Redaktör: Mats Hannerz 

 

 

Årsmöte 

Mötet hölls digitalt på grund av Coronaviruset den 10 september 2020. 

 

 

Exkursion och utlandsresor 

Den årliga exkursionen i samband med årsmötet var av naturliga skäl inställd på grund av 

Coronaviruset. Under året har inte heller några andra exkursioner arrangerats på grund av 

rådande Corona restriktioner. Under året har heller ingen utlandsresa gjorts. 

 

 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har haft ett digitalt konstituerande sammanträde 10 september 2020 samt digitala 

möten 11december 2020, 26 januari, 27 april, 15 juni och 1 juli 2021. 
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Verksamheter som präglat styrelsearbetet har bl.a. varit: 

- Covid-19 

- Besvarande av frågor från medlemmar och andra 

- Ekbladet nr 36 

- 2021 års årsmötesexkursion 

 

 

Premiering 

Inget rikspris eller länspris har utdelats under året. 

 

Ekbladet 

Nr 36 utkom i juli 2021. 

 

 

Ekfrämjandets finanser 

redovisas i bifogad Vinst- och förlusträkning samt Balansräkning. 

Verksamheten har under året givit ett underskott på – 22660,70 kronor. 

Resultatet beror av en övergång till ett digitalt bokföringsprogram. Då kassören inte ville 

skicka ut manuella fakturor för medlemsavgiften, utan vänta till det automatiska systemet var 

på plats. Därav går det ut ett önskemål om två medlemsavgifter för det kommande året. 

 

Styrelsen föreslår att årets resultat förs till räkningen. 

 

 

 

Nybro  

 

Thomas Thörnqvist              John Ahlgren 

Ordförande                           Sekreterare 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 

vid Ekfrämjandets årsmöte 2021-09-16 

ÄRENDEN 
 

1. Val av ordförande vid mötet. 

  

2.Val av två personer som jämte ordföranden skall justera mötets protokoll. 

  

3.Val av sekreterare vid mötet. 

  

4.Fråga om mötet blivit i laga ordning utlyst. 

  

5.Justering av röstlängd. 

  

6.Styrelsens förvaltningsberättelse. Bifogas. 

  

7.Revisorernas berättelse. Årets resultat bifogas. 

  

8.Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning. 

  

9.Val av ordförande i sällskapet för tiden intill dess nästa årsmöte avslutas. Valberedningens förslag bifogas. 

  

10.Val av ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Valberedningens förslag bifogas. 

  

11.Val av två revisorer samt en suppleant. Valberedningens förslag bifogas. 

  

12.Val av valberedning. 

  

13.Fastställande av årsavgift. 

  

14.Kommande års verksamhet. 

  

15.Premiering 

  

16.Motioner 

  

17.Övriga ärenden. 

  

18.Mötet avslutas 


