Hedemora 21 sept 2020

Gävle-Dala Skogsklubb

Inbjudan till Höstexkursion
torsdagen den 22 okt
med tema ”Malwa 560.4 skördare och kombimaskin”
vid Ensen norr om Rättvik
(Kartlänk: <https://goo.gl/maps/c9yWJSqRgNige4E4A>)

Välkommen till en halvdag i skogarna vid Ensen.
Du kommer säkert ihåg att vi avtalat besök hos Setra i Långshyttan under v.43 men vid
förnyad kontakt visar det sig att de beslutat flytta alla besök till våren 2021.
Så det var bara att ta nya tag.
Vi kommer nu att träffa en uppstickare inom skogsmaskinbranschen, Malwa Forest, som
under v.43 inleder en turné för att presentera uppgraderade versioner av skördaren och
kombimaskinen 560.4. (<https://www.malwa.se>)
Malwas strategi är beståndsgående mindre maskiner och begreppet Malwa-gallring är vitt känt.

Program inkl. lunch
Program:
12.00
Lunch i skogen
En värmande soppa och smörgås
Ca 12.30 Magnus Wallin presenterar företaget och den nya 560.4
Därefter körning med maskinerna
Sedan kan det bli en intressant diskussion
Ca 14.30 Vi sammanfattar och avslutar med en fika
En detaljerad vägbeskrivning kommer i anslutning till senare utskick av deltagarlista.
Det kanske kan vara idé att göra det hela till en heldagsutflykt och besöka något av de
intressanta besöksmålen i trakten, Nittsjö keramik, hästtillverkningen i Nusnäs, Dalhalla,
Vidablick eller varför inte en "gofika" på magneten Fricks café i Rättvik.
Vi hoppas även att damerna kan lockas med ut i höstskogen. Evenemanget är kostnadsfritt !
Hälsningar Styrelsen

Anmälan om deltagande
Det är ett starkt önskemål att få anmälningarna senast måndagen den 12:e okt .
Till de som anmäler sig kommer vi att skicka ut en deltagarlista för eventuell samåkning.
Namn: ________________________________
Namn: ________________________________

Anmälan till Jan Engsås med adress enligt brevfot el. e-post
jan.engsas@telia.com
Styrelsen förbehåller sig rätten att ställa in vid för få anmälda
deltagare.

Adress: _______________________________________________________________
Tel: ______________________ Mob: ______________________________ Epost: ______________________

ADRESS:
G.Faluv. 6
776 93 HEDEMORA

TEL:
070-6595011

WEB:
http://www.gavle-dala.skogsklubb.just.nu

E-POST:
jan.engsas@telia.com

