
Hej alla teknikrådgivare och andra intresserade! 

Föreningen Lantbrukets Teknikrådgivare är en intresseförening som har till ändamål  

-att verka för en ändamålsenlig maskinanvändning i lantbruket 

-att främja god kamratskap bland föreningen medlemmar 

-att vara ett forum för informationsutbyte och debatt 

-att ordna fortbildningar för medlemmarna 

-att samordna insatser av gemensam karaktär såsom maskindemonstrationer och informationskampanjer 

-att verka som opinionsbildare och påtryckare 

-att verka för utbyte med andra länder 

Vi genomför en resa till Makedonien lördagen den 29 oktober till och med tisdagen den 1 

november. 

Missa inte att ta del av denna unika resa. Era ciceroner blir jag Per-Olov Johanson och Sten-Rune 

Lundin. Vi har mer än tio års erfarenhet av Makedonien via svenska projekt. Med oss två och många 

andra makedonier som vi arbetat med får ni se det riktiga Makedonien. 

Boka flyg och anmäl er NU på per-olov@tomorrowdesign.se och 

ange vilket flyg ni bokat! 

Fredag, den 23 september, nästa vecka behöver vi anmälan! Priset är ca. 4 000:- plus flygresa. 

Ni bokar själva flyg så att ni kan vara i Skopje lördag eftermiddag den 29 oktober. Det är bättre 

flygtider från Köpenhamn än Arlanda. 

Exempel! Avresa - lördag 29 oktober med Austrian Airways 

07:10 lö Copenhagen Airport, Köpenhamn (Danmark) 

09:00 lö Vienna International, Wien (Österrike) 

10:10 lö Vienna International, Wien (Österrike) 

11:45 lö Skopje, Skopje (Makedonien) 

Exempel! Hemresa - tisdag 1 november med Austrian Airways 

12:40 ti Skopje, Skopje (Makedonien) 

14:20 ti Vienna International, Wien (Österrike) 

15:10 ti Vienna International, Wien (Österrike) 

16:55 ti Copenhagen Airport, Köpenhamn (Danmark) 

Resa från Arlanda, rekommenderas att söka på någon av resesiterna Travellink.se, Seat24 eller Big 

travel.  

 

Studieresa till Makedonien  

Syfte att studera en del av Jugoslavien 25 år efter uppbrott och inre konflikter jordbrukets inriktning i 

produktion och teknik samt Kulturhistoria från Alexander den stores tid via Moder Theresa till idag.  

Makedonien var en av sex delrepubliker i Jugoslaven Den sydliga och i stor utsträckning 

råvaruproducerande del av Jugoslavien och då mycket jordbruksprodukter. Risodling som fortfarande 

bedrivs, vete majs men framförallt grönsaker och druvor. Druvor för vin och direktkonsumtion. Tito 

beslutade att Europas största vineri skull finnas i Jugoslavien och etablering skedde i Kavadarci södra 

Makedonien. Det blev inte störst men var en gång det femte största.  
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Studieresan kommer att omfatta historia med från Besök på Stobi med anor från 480 f.Kr. Moder 

Theresa som föddes i Skopje och jordbävningen i Skopje som 1963 i stort lade staden i ruiner.  

Vad erbjöd svenska projekt till i form av etablering av kooperativ med idag 

maskinstationsverksamhet och maskinringsetablering.  

Att få beskrivet hur det gigantiska vineriet Tikves moderniserats och är idag ett vineri som minskat 

volymen av produktion till att kraftigt höja kvalitén. 

Att se äldre och modernare bevattningssystem och hur produktion sker av majs och eventuellt också 

ris.  

 

Program 

Lördag den 29 oktober 2016 

Efter incheckning på hotell Arka www.hotelarka.mk startar vi med turistvandring i Skopje och avslutar 

middag klockan 19:30 på Restaurang Starakuka www.starakuka.com.mk. 

Söndag den 30 oktober 2016 

Tema Vinodling och produkter från druvan 

Avresa 08:30 från vårt hotell Arka och resa söderut – guidad tur i Stobi och kaffe. 

Vinproduktion – besök hos en druvodlare och Kooperativ med bl a maskinuthyrning. 

Besök på Tikves vinery rundvandring, vinprovning och lunch/middag. 

Återresa till Skopje och fria aktiviteter  

Måndag 31 oktober 2016 

Tema jordbruk  

Avresa 08:30 från vårt hotell Arka. 

Projekt för ökad majs produktion maskiner och bevattning. 

Lunch i en mindre by och åter Skopje cirka 18:00. 

Avslutningsmiddag 19:30 på trevlig restaurang 

Tisdag den 1 november egen tid och enligt egen plan.  

Boka flyg och anmäl er NU på per-olov@tomorrowdesign.se och 

ange vilket flyg ni bokat! 

OBS! Begränsat antal platser! 

/Per-Olov Johanson för Föreningen Lantbrukets Teknikrådgivare 

------------------------ 

company: Tomorrow Design 

address: Gardby 118 

zipcode: S-38692town: FARJESTADEN 

country: Sweden 

phone: +46 485 33393 

mobil: +46 706 038805 

email: per-olov@tomorrowdesign.se 
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