
 

Gård & Djurhälsans  

Nötköttsseminarium 2020 
29-30 januari på Söderköpings Brunn 

 

Vägbeskrivning 

Skönbergagatan 35, 614 30 Söderköping 

Vägbeskrivning finns på http://sbrunn.se/kontakt/ 

 

Parkering 

Fri parkering finns i anslutning till hotellet.  

 

Incheckning 

När du kommer till konferensen anmäler du dig i registreringen som du hittar i receptionen. 

Registreringen är öppen från kl. 11:00. Du kommer att få tillgång till ditt rum tidigast kl. 15:00 och 

checkar då in i receptionen. Bagage kan lämnas i bagagerummet i anslutning till receptionen.  

 

Lunch onsdag 

Lunch serveras i matsalen kl. 11:45-12:30. Till lunch serveras Wallenbergare med potatispuré, 

ärtor, gräddsås och rårörda lingon. Kaffe serveras i anslutning till utställarlokalen.  

 

Eftermiddagsfika onsdag 

Eftermiddagsfika serveras i anslutning till utställarlokalen kl. 14:30-15:15. Till eftermiddagsfika 

serveras kaffe och kakbuffé.  

 

Tillgång till spa 

Alla konferensgäster har fri tillgång till den nyrenoverade SPA-avdelningen. SPA-avdelningen är 

öppen kl. 08:00-22:00. 

 

Fördrink  

Vi träffas kl. 19:00 för fördrink i utställarlokalen.  

 

Toastmaster 

Kvällens toastmaster är Peter Borring, LRF Östergötland. Kontakta Peter innan middagen om du 

vill ha ordet under middagen. Du når Peter på telefon 070-343 69 59 eller via e-post 

peter.borring@telia.com.  

 

Ett stort tack till LRF KÖTT som sponsrat med föreläsare och utskick! 
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Middag onsdag kväll 

Förrätt: Toast Skagen 

Varmrätt: Långbakat nötinnanlår med pepparsås och fransk potatisgratäng 

Dessert: Honungsglass med mjölkchokladmousse, passionsfrukt och chokladsmulor   

Ett stort tack till HKSCAN som sponsrat med köttet till 

varmrätten!  

 

Dryck till middagen onsdag kväll 

Till förrätten ingår ett glas vin/en öl. Till varmrätten ingår ett glas vin med påfyllning/en öl. 

Biljetter till snaps, avec och drinkar köps i receptionen innan middagen.  

 

Bar och dans onsdag kväll 

Baren är öppen till kl. 01:00. Här kan du köpa öl, vin, cider, drinkar etc.  

Det lokala artistparet Debbie & Lasse bjuda upp till dans under kvällen. 

 

Frukost 

Frukost serveras kl. 06:00-09:30 i matsalen. 

 

Utcheckning 

Utcheckning ska ske senast kl. 10:00 avresedagen. Bagage kan lämnas i bagagerummet i anslutning 

till receptionen. 

 

Förmiddagsfika torsdag 

Förmiddagsfika serveras i anslutning till utställarlokalen kl. 10:30-11:15. Till förmiddagsfika 

serveras kaffe och fralla.  

 

Lunch torsdag 

Lunch serveras i matsalen kl. 12:30. Till lunch serveras Biffgryta bourgogne med vildris. Kaffe 

serveras i matsalen.  

 

Kontaktuppgifter 

Vid frågor om seminariet kontakta: 

Ulrika Andersson ulrika.andersson@gardochdjurhalsan.se 013-24 48 45 

Sofie Johansson sofie.johansson@gardochdjurhalsan.se 013-24 48 49 

Söderköpings Brunn info@sbrunn.se 0121-109 00 
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