Välkommen till,

Branschföreningen Biokol Sveriges Årsmöte!
VEM: för alla privatpersoner och företag med intresse för biokol
NÄR: den 28:e februari 2019, kl. 11:00 – 15:00
VAR: Berthåga kyrkogård, Uppsala. Det går bra att åka kollektivt med tåg till Uppsala,
sedan en av många bussar till ”Flogsta Centrum“ följt av en 10 minuters promenad till
kyrkogården. Efter studiebesöket samåker vi vidare till en lokal för presentationer och
årsmöte.
MAXANTAL: 30 personer
ANMÄLAN: Senast 24e februari till mattias@ecotopic.se eller 073–7651448
Branschföreningen Biokol Sverige arrangerar årsmöte på Berthåga kyrkogård i Uppsala
där vi bl.a. besöker kompostanläggningen som ett exempel på verksamheter med
kretsloppstänk. Svenska kyrkan arbetar aktivt med miljöfrågor och har en stark strävan
att åstadkomma en låg miljöbelastning i kyrkogårdsverksamheten. Vi kommer att
diskutera praktiska användningsområden för biokol.
Lantbrukaren Kjell Sjelin pratar om sina visioner kring ett klimatreparativt lantbruk.
Grönkol kommer att visa hur man kan producera biokol hemma i sin trädgård. Det finns
även möjlighet att införskaffa en spis på plats om andan faller på.
Årsmötet är kostnadsfritt för medlemmar i branschföreningen och för icke-medlemmar
utgår en avgift om 100 kr per person. Avgiften betalas kontant på plats.
Ta med:
1. kläder efter väder då vi kommer att befinna oss en del utomhus
2. matsäck
3. i slutet av dagen kommer vi att servera lättare tilltugg på biokolspis
AGENDA:
11:00 Välkommen
Mattias Gustafsson, ordförande
11:05 Presentation av Svenska kyrkan om deras miljöarbete och rundvandring
Lisa Gustavsson Flygt
12:00 Samåkning mot lokal för presentationer och årsmöte
12:30 Uppdatering om biokol i Sverige
Mattias Gustafsson, ordförande
12:50 Hållbart jordbruk: Bilder och visioner kring ett klimat reparativt lantbruk
Kjell Sjelin, lantbrukare
13:20 Årsmöte Branschföreningen Biokol Sverige
14:15 Avslutning med mingel och matlagning på biokolspis.
Dirk Straatmann, styrelseledamot

Skicka gärna vidare inbjudan till alla som kan vara intresserade.
Väl mött,
Styrelsen Branschföreningen Biokol Sverige
www.

