
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

<Jan Göransson 

Byastensvägen 2 

29177 Gärds Köpinge  

Tel. 0046-(0)44-235016 

Fax. 0046-(0)44-235645 

Mobil. 0046-(0)-705-235645 

E-post. Jangoe@bikab.net 

 

Program för Euro-Tier 12-15 November 2018 i Hannover. En resa i samarbete mellan 

Agrocia AB, Clewe Haraldsson och Jan Göransson. 

Det är världens ledande djurmässa och handlar inte bara om djurhållning utan också om 

teknik kring samma tema och om innovativ energi. Du har mycket att hämta där!! Vi blir 

borta i 4 dagar, varav 2 dagar på mässan.  

De 2 andra dagarna är dit- och hemresa med studiebesök med olika teman. 

 

Måndag 12/11. Avresa från Torgil Bertilsson Annedal Vä 07.00. Där kan Du ha Din bil 

parkerad de 4 dagarna vi är borta.Torgil tillåter oss att parkera där. Vi åker med Röke Buss. 

Vi hämtar också vid Shellmacken i Gårdstånga 07.50 och vid Svågertorp 08.20. När vi alla är 

upphämtade åker vi över Öresundsbron vidare genom Danmark, förmiddagsfika som ingår, 

äter vi på rastplats Karlslunde söder Köpenhamn. Färja Rödby- Puttgarden med lunch. 

Vi fortsätter till Skeppslyftverket i Scharnebeck där pråmar lyfts 38 m. för att övervinna 

höjdskillnad i Elbe-Seitenkanal. Det tar 3 minuter och ”badkaret” väger alltid 5400 ton med 

eller utan båt = Archimedes princip! Därefter åker vi till vårt hotell i Jeddingen som ligger 

nära staden Visselhövede om någon vill läsa in på kartan. Vi bor där 3 nätter i rad det vill säga 

hela tiden. Vi äter varje kväll 3 rätters middag med ÖL eller vatten därtill. 

 

Tisdag 13/11. Frukost och därefter direkt till mässan. Du kommer att överraskas av 

mångfalden och det stora utbudet! På kvällen kommer vi tillbaka till vårt hotell och äter vår 

kvällsmåltidmed olika rätter från det Tyska köket. 

 

Onsdag 14/11. Frukost, och hela dagen på mässan. Vi har säkert utbytt erfarenheter från 

första dagen och idag kan bli den bästa dagen efter alla tippsen Du fått. Visst blir man trött av 

att gå på mässa men det finns också kultur att uppleva. Gå till Münchenhallen och ät Din 

lunch samtidigt som Du lyssnar på en hornblåsarorkester från BAYERN!  Aftonmåltid med 

obligatorisk GRÖNKÅLSMIDDAG!! 

 

Torsdag 15/11. Frukost och hemresa. Vi gör studiebesök hos en lantbrukare utanför Hamburg 

som har mjölkproduktion. En god marknadsförare av lantbruk som brukar bjuda in vänner 

och allmänhet till öppen gård!! Någonting att ta efter? Självklart äter vi lunch också på 

hemresan. 

 

Innan vi äntrar färjan hem, stannar vi för inköp av diverse stimulerande hälsodrycker. 

Vi hoppas vara hemma strax efter 22.00. 

 

Du anmäler Dig till Jan 0705-235645 eller Clewe 070-9924101 i god tid och före den 1 

oktober, detta för buss och hotellbokning. 

 



Under förutsättning att vi blir minst 40 personer blir priset på resan 4460.kr. Moms 

tillkommer med 2,67 % och slutpriset inkl. moms 4579 kr. 

Moms är en nyhet för mig och förmodligen för Dig också!! Den kallas för 

vinstmarginalmoms och är ett schablonpåslag på just 2.67%. Vill Du ha enkelrum, 450 kr. 

mer 4910 kr. + 2,67% = 5041 kr. Din betalning före den 1 oktober på BG 512-6057. Märk 

Din betalning Eurotier 2018 + Ditt mobilnr. Och per telefon namn och adress, så kan jag 

beställa biljetter i förväg. Man kräver detta från utställningen och Du får en streckkodbiljett, 

slipper stå i kö vid någon kassa och blir avläst via en dator! Är det inte fantastiskt säg???? 

Använd detta program som verifikationsunderlag. Du kommer efter hemkomsten få 

ytterligare underlag för korrekt bokföring av resan! 

 

Ring mig och berätta var Du tänker stiga på bussen!!!!! 

 

I resan ingår allting, buss, studiebesök, övernattningar, mat, dryck ( Tysk ÖL) och även 

inträde till Mässan. Utställningsdagarna fixar Du Din lunch själv! 

Ta med Dig kontanter , kortautomater på mässan. Betalkort fungerar inte överallt i Tyskland. 

 

Glöm inte passet och Försäkringskassans kort för utlandsvistelse. ( European Helth Insurance 

Card) OBS! detta kort har begränsad giltighet och kan behöva förnyas!!! 

 

För Din kännedom är jag registrerad researrangör hos Kammarkollegiet, vilket garanterar att 

Du kommer hem utan kostnad om det skulle gå åt he…… 

 

Väl Mött/ Jan 

 


