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Familjedag på Erikslund

LEVERERAR
KAFFE,
SAFT &
KAKA

KORVGRILLNING

Hos Mellanskog kan man få se en skotare, en stor skogsmaskin, på nära håll, och lära
sig mer om hur den fungerar. Man kan även se och känna på motorsåg och röjsåg. Det
finns en mängd olika produkter som kommer från skogen, vi visar upp en del av dem…
Förutom att skogen ger sysselsättning åt många, är den en viktig källa för rekreation.
En skogspromenad ger lugn och ro för stressade själar. Det är också en plats för en
energigivande motionsrunda, bärplockning, svampplockning och mycket annat.
Mellanskog visar olika trädslag och hur virket ser ut. Man kan prova att räkna årsringar
för att se åldern på ett träd.
Samtidigt är skogen en mycket viktig pusselbit för att lösa klimatproblemet. Gå ”KliBALLONGER matpromenaden” och lär mer om alla sätt på vilka skogen kan bidra positivt genom
TILL BARNEN att binda mer koldioxid och ersätta fossila produkter.
• Kasta prick med kottar för små och stora barn!

På ICA MAXIs parkering

Västerås Tidning
Arla
Scan
Elgiganten

FALLÄNGETORP FÖR FÄ & FOLK

På Fällängetorp får du uppleva livet på en ekologisk bondgård och blanda annat
prova på att vara bonde för en dag hos alla djuren.Möt Stina på plats som berättar
mer om gården, djuren och aktiviteterna!

Vi stöttar den gröna näringen! Vi arbetar för landsbygdens plats som den framtida
motorn i vårt samhälle. Grönt Kompetenscentrum är ett regionalt nav för skapandet
av en långsiktig hållbar utveckling. Besök oss i vår monter så berättar vi mer!
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VÄSTERÅS TIDNING
På CITY GROSS parkering

Utanför Happy Homes

Mellansvenska Skog
LRF

Grönt Kompetenscentrum
Ösby Naturbruksgymnasium
Fallängetorp för Fä & Folk

ARRANGÖRER

Jula

MEDIESPONSOR

Övriga utställare:

Grillska Gymnasiet Ekeby Kött
Hal Drones AB
Färna Odlingar
Securitas m.fl
Köpings Musteri
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Landsbygden levererar

MELLANSVENSKA SKOG

GRÖNT KOMPETENSCENTRUM
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Landsbygden
levererar

Ösby kommer berätta om våra program och de inriktningar som vi erbjuder. Dessa är
Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna måleri och anläggning och
Naturbruksprogrammet med inriktningarna lant, skog, djur och häst.
Vi kommer berätta om Ösbys många resurser som exempelvis vårt eget lantbruk,
veterinärklinik och djurpark. Dessa resurser gör skolan till en stark utbildningsenhet
där eleverna får allt de behöver för att utvecklas både som person och i sin yrkesroll
för att bli redo att ta sig ut i arbetslivet.

Skogen är vår nationellt sett största enskilda inkomstkälla, och bidrar med ca 125
miljarder kronor årligen i exportintäkter. I Västmanland finns flera möjligheter att utbilda
sig för den som vill arbeta inom näringen.

Landsbygden
levererar

Landsbygden levererar

MAJ

ÖSBY NATURBRUKSGYMNASIUM

TIPSPROMENAD

LANDSBYGDEN
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Gå vår tipspromenad och vinn fina priser!
Se tävlingen på sista sidan.

COMMERSEN

Vi serverar kaffe utanför butiken och LSSOmsorgens deltagare bjuder på hembakad
kaka. Aros sekond chans visar sina alster av egentillverkade förnyad/annan användning av
kasserade saker. Vi delar ut ”flyers” med ett erbjudande där man får en valfri bok mot
uppvisande av lappen i kassan, gäller inte bara den dagen utan kan även användas vid
senare tillfälle.

ELGIGANTEN

visar upp grillar och bjuder på grillat

JULA

bjuder alla kunder på kaffe/saft och kaka kl. 10–17 och delar ut ballonger till alla barn.

