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årsstämma 2014

Lördag 8 mars

08.00  Frukost

10:00  Fredrik presenterar nya satsning-
en Läppe Energiteknik AB samt Läppe-

12:30  Lunch på Hjälmargården

13:30  Årsmöte  

14:30  Avslutning 

 

Inbjudan till
årsstämma 2014

Vingåker är numera mest känt för Sveriges största Factory Outlet för märkeskläder, skor, 
underkläder, alpint, inredning, textil och Delicatobakverk. På fredag är det middag och 
inkvartering på Båsenberga Hotell som även har spa. På lördag blir det lunch och årsmöte 
på Hjälmargården.  

Fredag 7 mars

14.00 Samling med kaffe hos Fredrik 
Malmberg i Läppe. (Den som vill får 
komma redan efter kl 12.) Vägbeskriv-
ning och GPS-koordinater på http://
lappestallaren.se/kontakt/

15.00 Studiebesök hos Carlsdals såg 
som är specialiserad på lövträ, främst 
asp, och bland annat tillverkar stock-
mattor. Företaget drivs av Anders och 

-
bileum i år. 

17.00 Egen tid att titta på Vingåker och/
eller checka in på hotellet.

18.30 Middag och samkväm på Båsen-
berga Hotell & Konferens

Priser
Övernattning med frukost: 700 kr/
person i dubbelrum
Middag: 350 kr exklusive dryck
Förbundet bjuder på lunch i samband 
med årsmöte.

Anmälan
Anmälan görs via webbformulär 

på www.smasagarna.se Om du vill 
bo måste du och vi boka rum senast 
måndag 24 februari!  Ange antal 
sovplatser samt gärna färdsätt och 
ankomst-/avgångstid för inräkning. 
Har du inte dator så prata in på Eriks 
mobilsvar: 070-277 72 26

Mer om boende och besök
www.lappestallaren.se
www.carlsdal.se
www.basenberga.se
www.hjalmargarden.se

Resa till Läppe-Vingåker 
Från Stockholms Central tar det 80 
minuter med tåg till Vingåker. Cen-
trum ligger inom promenadavstånd 
från tågstationen. Från Vingåkers cen-
trum är det cirka 5 km till Båsenberga. 

Mellan Läppe och 
Vingåker är det cir-
ka 1 mil. 

Sveriges Småsågares Riksförbund
håller årsstämma 7-8 mars 2014 

i Läppe och Vingåker

Tel: 0910-880 19   www.bamseprodukter.se 
 Nyhet! Vi är återförsäljare av Serra Bandsågar. 

 

 

STORMFÄLLD SKOG?
Vi har redskapen, just nu extra förmånligt erbjudande!


