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Gemensam busstur till Ekorundan 2017 

Den 2–3 september är det dags för årets Ekorunda hos skånska odlare. 

Naturskyddsföreningen Malmö och Lunds Naturskyddsförening bjuder in till en 
gemensam bussresa lördag 2 september med sikte på två av Ekorundans 
utflyktsmål – @tlantis i Östra Almarkaröd 2072 nära Hörby, och Hallontorpet i 
Stehag. 

AVRESA sker från Malmö Opera (Östra Rönneholmsvägen 20) kl. 09:15 VIA Lund 
C hållplats Turistbussar (Bangatan, utanför Lekia) kl. 10:00. Vi beräknas vara åter 
i Lund ca 16:45 samt Malmö 17:30. 

BILJETTER kostar 50 kr för vuxna och är gratis för barn under 16 år. Du betalar 
på plats med Swish eller kontant med jämna pengar. Du måste inte vara medlem 
i Naturskyddsföreningen, alla är välkomna. 

Bussen rymmer 48 personer, så se till att göra din föranmälan till Dimitra 
(dimitra.alikioti snabelA gmail.com) senast 30/8 för att vara säker på en plats. 
Uppge namn, antal personer (vuxna/barn) samt vilken hållplats du vill åka ifrån. 
Om du inte hittar hållplatsen kan du ringa 0706605928. 

Mat och fika finns att köpa på plats. Säkrast är att ta med kontanter men Swish 
och kort ska fungera på Hallontorpet. Det går bra att ta med en picknickkorg och 
vid @tlantis i Östra Almarkaröd finns filtar att låna. Tänk på att ta med kläder 
efter väder och skor som tål att trampa runt i jord och gräs 

OM EKORUNDAN 

Bakom Ekorundan står den ideella föreningen Ekobonden.se, som består av 
ekologiska odlare, producenter och konsumenter i Skåne."Genom Ekorundan 
vill vi ge barnfamiljer och matintresserade chansen att lära känna sin lokala 
ekologiska odlare och uppfödare. De brinner alla för sin verksamhet och för 
framtiden inom ekologisk mat" säger Ebba Maria Olson, ordförande i föreningen 
och initiativtagare till Ekorundan. Årets broschyr för Ekorundan 2017 hittar du 
på denna länk http://www.ekobonden.se/files/ekorundan2017-web.pdf  


