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Höstexkursion 2005 
Norra Skogsklubben och Mera Skog inbjuder till Höstexkursion 

måndag-tisdag den 26-27 september på temat 
Bygga i trä – i praktiken 

 
Exkursionen går i Skelleftetrakten och knyter an till programmet vid Skogens dag i februari, 

 då vi lärde oss om träets stora möjligheter i husbyggen och stora konstruktioner. 
 
Program måndag den 26 september: 
 
18.30 Middag i restaurang ”Älvy”, Skería, Skellefteå (invid E4, söder om älven) 
20.00 Föredrag av Björn Sprängare, ordf Träcentrum Norr, alternativt av 
 den nye programledaren för Träcentrum Norr (prel.) 
 
Program tisdag den 27 september (start i Arenan, Skería): 
 
08.00 Föredrag av Sorin Chiorescu (prefekt vid LTU Skellefteå) om dagsläget för Träcentrum Norr, 
 samt visning av lokaler i Skería med trä i bärande konstruktioner. Lokal: Arenan, Skería. 
10.00 I bussen för avfärd till Svenska Träbroar AB. (De som åker bil kan köra efter bussen, men 
 missar då en del information.) 
12.00 Lunch i Golfrestaurangen Rönnbäcken. 
13.00 I bussen för färd till Martinsons Trä AB. 
16.00 Bussen är åter Skellefteå (Skería) (senast kl. 16.15) 
 
Under dagen kommer vi att praktiskt  se hur träbroar och huskomponenter tillverkas hos Svenska 
Träbroar AB respektive Martinsons Trä AB. Vi får också ta del av den möjliga framtida utvecklingen 
och därmed träets potential inom byggbranschen. 
 
Middag på måndag kväll (3-rätters buffé) kostar 250 kr/kuvert och betalas i förskott på postgiro 
22 77 72-1 (med postgiroblankett eller på Internet, i båda fallen måste tydligt framgår vem som betalar och för 
vad). Observera att en skriftlig personlig anmälan skall göras senast 2005-09-15. Om avbokning görs  
efter 2005-09-22 faktureras kuvertavgiften. Vid kontant betalning vid middagen tas extra avgift ut på 
50 kr/kuvert. Tisdagens program (bussresa, kaffe och lunch) är kostnadsfri. 
 
Information och förfrågan om övergång från vanlig post till e-post: 
Många medlemmar i Norra Skogsklubben använder regelbundet e-post. För att underlätta och 
förbilliga utskick från föreningen till dess medlemmar har styrelsen beslutat att inhämta 
medgivande från de medlemmar som i fortsättningen nöjer sig med att få utskick med e-post. 
Om detta passar dig, kryssa då avsedd ruta på anmälningskupongen på nästa sida och skicka den med  
e-post till clas.fries@svsac.svo.se (även om du inte anmäler dig till exkursionen). Du som fortfarande  
vill ha ”vanlig post” behöver inte svara (men kommer att få ytterligare förfrågningar i framtiden). 
 

         Välkommen till årets Höstexkursion! 
 
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ 
Anmälan om deltagande görs på bifogade kupong som skickas till Clas Fries, helst med e-post, 
senast 15/9 2005. 
Adress: clas.fries@svsac.svo.se, eller Skogsvårdsstyrelsen Västerbotten, Box 284, 901 06 Umeå. 
Telefon: 090-108362, 070-606 8303. Fax: 090-108301.  
Se den nya hemsidan (under uppbyggnad): http://www.skogssverige.se/norra_skogsklubben/index.html. 
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Svarskupong 
 
Anmälan till Norra Skogsklubbens Höstexkursion måndag-tisdag den 26-27 september 2005: 
 
Bygga i trä – i praktiken: 
 
Svar skickas senast 15/9 2005 
 
 
Middag med föredrag i ”Älvy”, Skería, Skellefteå, måndag 26/9 kl. 18.00 (250 kr/person)  
 
[___] Ja  [___] Nej  
 
Kuvertavgiften 250 kr betalas i förskott på postgiro 22 77 72-1 (med postgiroblankett eller på Internet, i 
båda fallen måste tydligt framgår vem som betalar och för vad).Observera att en skriftlig personlig 
anmälan skall göras senast 2005-09-15. Om avbokning görs efter 2005-09-22 faktureras kuvertavgift. 
Vid kontant betalning vid middagen tas extra avgift ut på 50 kr/kuvert. 
 
 
Exkursion tisdag 27/9 med start kl. 8.00 
 
[___] Ja  [___] Nej  
 
 
OBS! Respektive deltagare ansvarar själva för bokning av logi. Några tips: 
First Hotel Statt, 0910-14140 
Hotell Aurum, 0910-88330 
Hotel och Café Victoria AB, 0910-17470 
Hotell Stensborg, 0910-10551 
Rica City Hotel, 0910-732500 
Stiftsgården, 0910-725700 
 
 
Förfrågan om att använda e-post i fortsättningen: 
Jag vill i fortsättningen få utskick från Norra Skogsklubben enbart med e-post och medger  
samtidigt att ingå i en adresslista för e-post till medlemmar: 
 
[___] Ja  [___] Nej  
 
 
Namn:.....................................................................…………………................................... 
 
Adress:..............................................................……………………..................................... 
 
E-post:……………………………………………………………………………………… 
 
Telefon:.......…………….................   
 
Anmälan skickas till Clas Fries senast 15/9 2005, helst med e-post. 
Adress: clas.fries@svsac.svo.se, eller Skogsvårdsstyrelsen Västerbotten, Box 284, 901 06 Umeå. 
Telefon: 090-108362, 070-606 8303. Fax: 090-108301.  
 


