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Välkomna till förtjusande Tjustbygden och Gamlebygymnasiet 
för deltagande i Naturbruksskolornas konferens den 25-27 april 
2018 med temat ”Samverkan på riktigt – nya möjligheter”  
 

Under dagarna i Tjustbygden kommer ni få uppleva både landsbygd, skärgård, 
historia och framtid. 

Konferensen startar onsdag den 25/4 med registrering från klockan 11.00 
och lunch kl. 11.30 på Västervik Resort  www.vastervikresort.se . 
(obs: konferensen har flyttats från tidigare aviserade Västervik stadshotell). 
 
Efter lunchen klockan 12.30 åker vi buss till Gamlebygymnasiet. Där blir det 
information om skolan och om Hushållningssällskapet KKB. Vi kommer att ha 
gott om tid för rundvandring i inriktningsgrupperna Djur, Trädgård, Lantbruk 
och Skog och Ogestad Egendom, Sveriges största mjölkföretag, kommer att 
berätta om sin syn på samverkan med gymnasiet. 
 
Från Gamlebygymnasiet går färden vidare till en kulturhistorisk plats, Överums 
bruk (CNH Industrial) där vi får en guidad tur innan bussarna går tillbaka till 
Västervik. Middagen intas på Västervik Resort klockan 19.00.  
 
Torsdagens och fredagens konferensprogram äger rum på Västervik Resort 
och programmet leds av Naturbruksskolornas förening. Torsdagens middag 
kommer att äga rum på Gränsö slott dit vi anländer med båt. 
 
Konferensen avslutas med lunch och farväl fredag 27 april kl. 12.30. 
 
Konferensanmälan senast 3 april 
 
Konferenskostnad 2900 kr + moms inkluderat allt utom boendet. Boendet sker i 
stugor och bokas direkt via Västervik Resort på telefon: 0490-25 80 00 eller e-
post: vastervikresort@vastervik.se . Uppge att det gäller Naturbruksskolornas 
Rikskonferens. 
 
De stugor som finns förbokade är 4-bäddsstugor eller 6-bäddsstugor. Det finns 
ett begränsat antal stugor som är avsedda för er som kommer ensamma till 
konferensen där det går bra att bo ensam. Pris för 4-bäddsstuga är 1 100 kr/natt 
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och för 6-bäddsstuga 1250 kr/natt. Lakan/handdukset och frukost kostar 235 
kr/person för hela vistelsen. 
 
Samtliga boende på Västervik Resort har fri tillgång till spa- och relax-
avdelningen som ligger i äventyrsbadet.  
 
Konferenskostnad fakturerar vi till den adress ni uppger vid anmälan och det går 
utmärkt att anmäla flera vid samma tillfälle. Anmälan sker via mail till 
michael.lindgren@gamlebygymnasiet.nu (mobilnummer 073 414 2131). 
Anmälan är bindande men det går att skicka ersättare vid förhinder. 
 
Vid anmälan behöver vi veta följande: 
 
- Namn och organisation 
- kontaktuppgifter till dig som ska deltaga såsom mail och mobil 
- Fakturaadress 
- När och var du har för avsikt att ansluta till konferensen 
- Vi vill gärna veta i vilken inriktning (Djur, Trädgård, Lantbruk, Skog) du 

vill guidas på onsdagen 
- Ev. behov av specialkost 
- Kommer du med buss eller tåg till Västervik så meddela Michael Lindgren 

michael.lindgren@gamlebygymnasiet.nu (mobilnummer 073 414 2131) så 
att vi kan hjälpa till med transport från centrum till Västervik Resort. 
Avståndet från Västervik centrum till Västervik Resort är 3 km. 

 
Frågor? 
Om arrangemanget som helhet kontakta Sofie Alvarsson telefon 070 320 0904.  
 
Om konferensens program torsdag och fredag kontakta Naturbruksskolornas 
Förening, Bo Wiberg 070 – 574 26 46 eller Maria Elinder 070 – 56 87 318. 
 
Välkomna med din anmälan och hjärtligt välkomna till Tjust! 
 
Sofie Alvarsson  Mats Halling 
Rektor Gamlebygymnasiet  VD Hushållningssällskapets KKB 
 


