
Kontaktdagar

Program och anmälan

23-25 oktober
Seminarier, utställning 
och fest hålls torsdagen
den 24 oktober!
I Uppsala.

Välkommen!

Up
ps
ala

 sl
ott

Höstens stora träff för äggnäringen



Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala. Tid: den 23-25 oktober 2019.

Välkommen till
Kontaktdagarna
Med årets Kontaktdagar i Uppsala kommer vi när-
mare den viktiga forskningen. Vad gör SLU och
vad händer på SVA?
Vi vill också berätta om Svenska Ägg, om vår nya
personal, våra nya projekt och våra nya arbetssätt!

Kontaktdagarna – äggnäringens stora höstsamling
där branschens viktiga framtidsfrågor diskuteras – är
tillfället för kommunikation mellan oss alla. 
Välkommen till seminariepass, utställning och

fest! Här utvecklar du ditt företagande! 

Svenska Ägg hälsar dig mycket välkommen!

09.30 Drop in fika
10.00 Producentmöte, packerirådsmöte, 

kläckeri- och unghönsuppfödarmöte
samt marknadsrådsmöte

11.30 Start Kontaktdagarna. Välkommen! 
Information från Svenska Ägg 
– Var är vi, vart ska vi?
Nya kollegor. Strategi marknadsplan
Marie Lönneskog Hogstadius m fl

12.00 Lunch med utställartid. 
Kaffe på maten i utställningen

13.00 Svenska Ägg: 
Projekt och nya arbetssätt,
medarbetarna på kansliet 
Distriktsveterinärerna och Svenska
Ägg i samarbete, Peter Svensson
Maten och klimatet 
(Föreläsare ej klar)
Livsmedelsverket: Uppdaterade 
branschriktlinjer, bl a förpacknings-
hygien. Hur påverkar klimatet ägg-
branschen? Emma Hansson

15.00 Eftermiddagskaffe i utställningen
med utställartid – mingel

16.00 Information om SVA:s diagnostik
och obduktionsverksamhet 
Elisabeth Bagge, Pernille Etterlin
Vad gör vi på SLU?
Helena Wall

16.30 KRAV om marknadsläget
Carin Bolander, Åsa Borrö

16.45 Djurrättsaktivism – så granskade
GP djurrättsrörelsen
Michael Verdicchio, Göteborgsposten

17.30 Summering av dagens enskilda
möten och avslutning av seminarie-
programmet

19.00 Samling för drink och middag.
Underhållning & dans, Tectyl Rock.

Preliminärt program:

12.00 Lunch, styrelsen
13.00-17.00 Styrelsemöte

13.30-15.30 Studiebesök på 
SVA. Se information längst
ned på motstående sida!

19.00 Middag 

Program torsdagen 24 oktober – seminarie- och utställardag

Program onsdagen 23 oktober (Styrelsemöte och studiebesök).

Vid synpunkter och frågor om programmet,
kontakta Svenska Äggs Marie Lönneskog:
marie@svenskaagg.se, 073-823 08 90.

Se även program och anmälan på www.svenskaagg.se samt i tidningen Fjäderfä nr 7-2019!



Alla priser är per person och exklusive moms. Kryssa för Ditt/Ert val nedan!

Jag/vi önskar deltaga:
Namn__________________________________
Namn_________________________________
Företag
_________________________________

Adress_________________________________
Telefon________________________________
e-post_________________________________

Konferens, enkelrum
24 okt förmiddags-
kaffe, lunch, efter-
middagskaffe, pro-
gram & festmiddag
Logi i enkelrum, inkl frukost
Pris: 2 500 kr

Konferens, dubbelrum
24 okt förmiddags-
kaffe, lunch, efter-
middagskaffe, pro-
gram & festmiddag
Logi i dubbelrum, inkl frukost
Pris: 1 950 kr

Enbart dagkonferens
24 okt förmiddagskaffe,
lunch, eftermiddagskaffe
och program
Pris: 650 kr

Festmiddag 24 okt
Enbart middag
Pris: 850 kr

Festmiddag 24 okt
inkl enkelrum
Pris: 2 185 kr

Festmiddag 24 okt
inkl dubbelrum
Pris: 1 600 kr

Om du kommer 23 okt:
För dig som kommer redan på
onsdagen den 23 okt:
Middag, pris: 650 kr
Logi, inkl. frukost
enkelrum, pris: 1 335 kr 
dubbelrum, pris: 750 kr

Enbart festmiddag:

Anmälan till Kontaktdagarna!
Svenska Äggs Kontaktdagar den 23-25 oktober på Clarion Hotel Gillet, Uppsala

Välj alternativ och anmäl dig senast den 2 oktober:
E-post till: elisabeth@secher.pp.se eller gå in på 
www.svenskaagg.se och fyll i ett formulär.
Anmälan är bindande! För anmälan efter den 
2 oktober tillkommer 200 kronor för konferenspaketet, 
respektive 100 kronor för dagkonferens.
Frågor: Elisabeth Secher: 070-625 14 63 elisabeth@secher.pp.se

13.30-15.30 Studiebesök på SVA onsdag 23 okt
Information om vanliga sjukdomar, möjlighet att
ställa frågor om smittor och hönssjukdomar. 
Visning av obduktionssalen.
OBS medtag inte egna höns.
Viktigt att du anmäler om du/ni vill delta på studie-
besöket på SVA: JA, jag/vi deltar
Efter anmälan skickas mer information ut.
OBS: Begränsat antal deltagare, först till kvarn ...

Detta är Uppsala slott, sett
från botaniska trädgården.

Den viktiga utställningen:
Se baksidan, vänligen vänd blad!



Utställningen!
Sponsring och utställning!
Utställningen är en mycket viktig del av Svenska Äggs Kontaktdagar! 
Här visar branschens främsta leverantörer sina produkter och tjänster. 
Passa på att mingla, knyta kontakter och utveckla ditt företags affärer!

VARMT VÄLKOMMEN!

Har du bokat din monterplats?
Välkommen att kontakta Sven Secher för information och bokning av monterplats!
070-672 06 32 eller per mail: journalistgruppen@secher.pp.se

ETT MYCKET STORT TACK till utställande och sponsrande företags
värdefulla engagemang i Kontaktdagarna!

Det är här i vimlet som det händer!


