
 
 

 

Stämma med Potatisodlarna 2019 blir på Falkenbergs Strandbad igen, 

nämligen 31 jan – 1 feb. 

Program: Med reservation för vissa ändringar: 

Torsdag 31 jan:  12.00 Lunch 

     13.15 Föreningsstämma 

15.15 Föredrag bl a Anders Andersson: Vad har jag 

lärt mig av skördekartering i mina potatisfält under 5 

år.  

Karin Lindow, Jordbruksverket informerar om 

myndighetens arbete med regelverk kring ojusta 
affärsmetoder liksom ev. regelverk för att minska 

matsvinnet. 

 
 Maria Forshufvud: Information om märkningen ”Från 

Sverige” 

  19.30 Stämmomiddag 

Fredag 1 Feb: 08.30 Janne Andersson, Svenska fotbollslandslagets 

huvudtränare som berättar hur man med rätt 

lagkänsla kan nå sina mål. 

Redovisning av SLU arbetet ”En het potatis” 
En undersökning av kommunikationen mellan 

svenska färskpotatisodlare och handelsledet 

 
 Svensk Potatis aktuell information 

 Katarina Gillblad aktuell marknadsinformation mm. 

 12.00 Lunch  

Anmälan till stämman senast tisdagen den 15 januari till 

info@potatisodlarna.se eller Britt på 0413-31619 

 

Falkenbergs Strandbad har följande program för oss: 

mailto:info@potatisodlarna.se


 
 

 

 Torsdag: 

 Lunchbuffé med 2 säsongsbetonade varmrätter; 

soppa, hembakat bröd, salladsbord, lättöl eller 

vatten, hembakt kaka och kaffe. 

 Eftermiddagskaffe – hembakade kakor med läskande 

juice och fruktfat naturligtvis även kaffe eller te. 

 Spa i The Retreat Club mellan kl 17 och 19. 

 Trerätters middag komponerad av kunniga 

köksmästare. Till middagen finns olika sorters 

vinpaket att köpa till. 

 Fredag: 

 Frukostbuffé. 

 Förmiddagskaffe – hembakade kakor med läskande 

juice och fruktfat ävenledes kaffe eller te. 

 Lunchbuffé med 2 säsongsbetonade varmrätter; 

soppa, hembakat bröd, salladsbord, lättöl eller 

vatten, hembakt kaka och kaffe. 

Kostnader: Medlemmar i Potatisodlarna och representanter för 

sponsrande företag betalar 2450 kr (enkelrum) eller 2100 

kr (dubbelrum) (En person per företag). Medföljande som 

bor över i dubbelrum betalar 2800 kr. Medlemmar som 

deltar utan övernattning betalar 650 kr för hela 

konferensen. Ex moms. Medföljande kan förslagsvis 

spendera tid på något av de tre bästa fiken i världen, de 

ligger alla i Falkenberg, ta en promenad på en av 

Sveriges vackraste stränder eller utnyttja 

spaanläggningen på hotellet.  

 

        VÄL MÖTT PÅ POTATISODLARNAS STÄMMA I FALKENBERG 


