
 

__________________________________________________________________________________ 

Förbundets vårmöte hålls tisdagen den 11 april kl. 10.00 i Liljendal.  

Välkommen!                                                                                 VÄND->  VÄND 
 

 

 
MÖTEN, INFO 
 
Regionala viltträffar måndagen 6.3 kl. 18.30-21 i Borgå på Inveon i Haiko (Edelfeltstigen 1) och tisdagen 7.3 
kl. 15-17.30 i Raseborg på Novia i Ekenäs (Raseborgsvägen 9). Se närmare info och program på 
http://slc.fi/om-slc/producentforbunden/nyland/aktuellt-for-nsp  
Anmälan senast 3.3 till nsp@slc.fi eller tel. 09-601588. Arrangör: SLC Nyland 
 
Maskinföretagare – ta hem eurona!                               
Investera förnuftigt så får du pengarna tillbaka 
Tid: onsdag 8.3.2017, kl. 16.00–20.00 
Plats: TTS Työtehoseura, byggnad 18, Kiljavavägen 6,Rajamäki 
 
Kom med på Ny-Urakka utbildningstillfället får så får du information om utgångspunkterna för 
maskininvesteringarna och planeringen av investeringarna och viktigheten av efterkalkylering. Tillfället är gratis. 
Kaffeservering. Programmet sker på finska. Antalet platser är begränsade och de fylls i den ordning som 
anmälningarna kommer in. Mera information och anmälan senast 5.3: Eerikki Kaila, TTS, 044 714 3693, 
eerikki.kaila@tts.fi eller SLC Nylands kansli, nsp@slc.fi, 09-601588. Projektets hemsida: www.tts.fi/uus-urakka 
 
Kom med och diskutera bland annat den kommande jordbrukspolitiken på lokalavdelningens vårmöte (se 
omstående sida) och ta del av aktuellt inför stödansökan på de regionala infotillfällen som hålls under våren. 
   
Regionala stödinfotillfällen hålls enligt följande:  

 22.3 Karis kl. 9:30 – 15:45 på Lärkkulla, Lärkkullavägen 22,  
- kl. 9:30-11:15 husdjursstöd och 12:15-15:45 allmän del, 

 23.3 Borgå kl. 17 – 20:45 i Pomo-huset, Alexandersgatan 20,  

   6.4 Kyrkslätt kl. 17 – 20:45 i kommunhusets fullmäktigesal, Ervastvägen 2, 

 10.4 Liljendal kl. 9:30 – 15:45 på Liljendalgården, Herrgårdsvägen 16,  
- kl. 9:30-11:15 husdjursstöd och 12:15-15:45 allmän del 

 Eko 4.4 kl. 17-21 i Kyrkslätt, i kommunhusets fullmäktigesal, Ervastvägen 2 
 

Välkomna! Infotillfällena är gratis, kaffeservering. Arrangör: Meidän Uusimaaseutu - Vår Nylandsbygd-projektet i 
samarbete med NSL, MTK-Uusimaa, SLC Nyland, ProAgria Södra-Finland, de nyländska kommunernas 
landsbygdsförvaltning och NTM-centralen i Nyland. Se närmare på www.nylandsbygd.fi och i LF. 
 
OBS! Det utbildningskrav som förutsätts för miljöersättningen balanserad användning av näringsämnen skall 
vara uppfyllt senast 30.4.2017. Se alltså till att göra nättentamen i tid, ifall du inte redan har det avklarat! 
Sista inlämningsdag för stödansökan är liksom i fjol den 15.6, men det är skäl att lämna in stödansökan i god 
tid. Ändringar kan ändå göras ända till sista ansökningsdagen. 
 
Ekotankesmedja 2017  
Ekotankesmedjan är en endagstillställning som ordnas av projekt EkoNu! i samarbete med SLC. 
I vår ordnas den 8:de tankesmedjan, fredagen den 7 april (ca kl. 10-16) på Livia, Fiskeri- och miljöinstitutet, i 
Pargas. Vi besöker även Qvidja Gård under dagen. Qvidja ska bli självförsörjande vad det gäller energi och 
gödsel, därför byggs just nu ett biogasverk. 
 
Se närmare program och info på www.ekonu.fi och i LF. Anmälan till micaela.strom@nsl.fi, 044 380 7771. 
Väl mött! 
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