Praktisk information

Potatisodlarna & Viola Potatis
arrangerar

KOSTNAD

390 kr per person
(faktureras, moms ingår)
Välkomstdrink samt öl eller
vin till maten ingår i priset.

Potato Scandinavia

Snapsbiljetter kommer att
säljas till dem som önskar
starkare drycker.

mingel och middagsbuffé

ANMÄLAN

Senast den 17 juni via e-post
till catrin@lime.nu eller via
telefon 040–40 86 80, fråga
efter Catrin Wennberg.

Onsdagen den 26 juni 2019 kl. 19.30
på Mötesplats Tejarp i Klågerup

Ange tydligt namn på
delt agaren/deltagarna samt
faktureringsadress.

(i samma hus som Viola Potatis redaktion, ca 12 km söder om Lund och 15 km öster om Malmö)

Antalet deltagare är max
160 personer och principen
”först till kvarn” gäller.
SAMÅKNING

Vi arrangerar samåkning från
Lund och Malmö till Tejarp
samt återresa s enare på
k vällen. Kom ihåg att ange vid
anmälan om du vill åka med.
Kostnaden är 75 kr per person
inklusive moms, vilken även
faktureras.
Vägbeskrivning finns på
www.tejarp.se

FAKTA

BOENDE

Var och en får boka sitt
boende själv. Lund ligger bäst
till mellan Borgeby och Tejarp.
www.hotell-lund.com

F

öreningen Potatisodlarna har
flera viktiga funktioner och en av
dem är att skapa möjligheter för
medlemmarna att träffas. Nu passar vi på att
ha trevligt tillsammans i samband med Bor
geby Fältdagar. Efter en fullspäckad dag på
mässan, där temat är vatten och fokusgrödan
är potatis, ska vi ju alla äta middag och då
passar det utmärkt att göra det gemensamt!

Alla medlemmar i Potatisodlarna, potatis
odlare från hela Norden, rådgivare, forskare,
annonsörer i Viola Potatis och inbjudna
gäster är varmt välkomna! Ta gärna med
respektive.
Vi börjar med en stunds mingel och
därefter äter vi en skånsk och potatis
inspirerad middagsbuffé. Därefter dessert,
kaffe och avec. ■

Ta tillfället i akt att träffa likasinnade, utbyta erfarenheter och
öka ditt nätverk, samtidigt som du äter en god middag.
Det personliga mötet slår allt!

Vi är en stolt leverantör av utvald potatis till
Sveriges ledande packerier och industrier.
Vår export är betydande.
Vi köper potatis från odlare i hela Sverige.

Vänern Potatis & Grönsaker AB
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