
Årsmöteshelg Gotland 24-26 juli 
Välkomna till det vackra Sudret på Gotland för årets årsmöte. Vi kommer att bo på det mysiga 

gästgiveriet Gula Hönan i Ronehamn, känt för sin stora trädgårdsodling som förser restaurangen 

med färska råvaror. Ägare och trädgårdsmästare är dokumentärfilmaren Tina-Marie Qwiberg 

som gjort filmerna Bieffekten, Sista skörden och Efter floden. Havet och stranden ligger bara 

500 meter bort från vårt boende. Dessutom kommer vi uppleva gotländsk natur och historia, 

tradition och kulinariska upplevelser. Varmt välkomna till oss på södra Gotland!  

 

På sommaren är det många som besöker Gotland och färjan kan vara fullbokad. Boka därför 

dina båtbiljetter snarast på www.destinationgotland.se. Båtar går från Nynäshamn, Oskarshamn 

och Västervik. 

 

Boende Gula Hönan i Ronehamn 

Vi har enkel- och dubbelrum som reserverats åt oss till och med 30 maj. Ett fåtal rum tillåter 

djur. I priset ingår sängkläder och städning, frukost köps till för 100 kr/morgon och person. 

Dubbelrum 860 kr/natt, Enkelrum 500 kr/natt. Ni 

bokar själva rum genom att kontakta Gula hönan på 

www.theyellowhen.se, eller 0498-48 29 40. Ange att 

ni kommer från Föreningen Svenska Finullsfår vid 

bokningen. 

 

Ställplats för husvagn eller husbil: Ronehamns 

camping. Det lokala utvecklingsbolaget har tagit 

över driften och ännu finns inga kontaktuppgifter för 

säsongen 2020. Sök på nätet, info kommer att 

komma. 

 

 

FREDAG 
15.30 Vi inleder helgen redan på fredag eftermiddag för de som kommit tidigt till ön med ett 

studiebesök på Ullkontoret – Sveriges enda större ulltvätteri med kapacitet att tvätta 3 ton ull 

om dagen! Vi lyssnar till Jenny och Hans tankar kring ullens användningspotential och deras 

arbete med att köpa in och tvätta all gotländsk ull och göra den redo för vidareförädling. 

 

Därefter åker vi ner mot Sudret och vårt boende på Gula Hönan i Ronehamn. Där äter vi 

middag tillsammans. Var och en tar med sin egen mat. Grillmöjligheter finns för den som vill 

grilla om inte eldningsförbud råder. 

 

 

LÖRDAG 
09.30 Föreläsning i ett Gotlandsänge: Gerum 

prästänge – Sveriges örtrikaste plats. Anders 

Lekander från Gotlands ängeskommitté berättar om 

denna unika naturtyp och dess hävd, både traditionellt 

och vad som görs idag för att bevara denna speciella 

natur. 

 

”Klucku’tei” (förmiddagsfika) i änget. Kaffe, te och slätbulle med ost. 50 kr/pers 

 

http://www.destinationgotland.se/
http://www.theyellowhen.se/


11.00 Besök på Uddvide lammgård, hemma hos Stefan och Emma om man vill. Kika gärna 

på filmen om ”Hur man gå på visit på Gotland”: https://www.youtube.com/watch?v=dNnfHbu-

w_8&t  ☺ 

 

12.00 LUNCH 

Henry’s café/Röda Korset på Hemse. Dagens soppa med bröd ca 100 kr per/pers. 

 

13.30 Inlämning av tävlingsbidrag till Årets Skinntävling. Lämnas till Daniel Neldemo. I år är 

det två kategorier: Vita skinn och färgade skinn. 

 

14.00 ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 

Ladan på Gula Hönan 

 

”Otendag” (eftermiddagsfika), saffranspannkaka med grädde och salmbärssylt. 100 kr/pers 

Vinnarna av årets Skinntävling utses. 

 

18.00 MIDDAG  

Pensionat Gula hönan ca 400kr/pers 

 

 

SÖNDAG 
Ca 10.30 Kattlunds museigård i Grötlingbo – En av nordens 

bäst bevarade gårdar från medeltiden. En guidad tur som visar 

livet på den gotländska landsbygden från medeltiden och 

framåt. Entré inkl guidad tur ca 80 kr/pers.  

 

12.00 LUNCH 

Kattlunds café/restaurang ca 100kr/pers 

 

14.00 Som avslutning åker de som vill till Hoburgsgubben tillsammans – Gotlands mest 

kända rauk, längst ner på södra udden. Lyssna gärna på när gotlandsprofilen Kalle Brobäck 

berättar om Hoburgsgubben: 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6040728 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dNnfHbu-w_8&t
https://www.youtube.com/watch?v=dNnfHbu-w_8&t
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6040728


Så här bokar du årsmötetshelgen 

 
Vad Boka hos Pris Betalas till 

Resa Destination Gotland Varierande Destination Gotland 

Boende plus frukost Gula hönan Enligt ovan Gula hönan 

Studiebesök Ullkontoret Stefan.styhr@gmail.com Gratis - 

Gerum prästänge inkl fika Stefan.styhr@gmail.com 50 kr Stefan 

Lunch lördag Stefan.styhr@gmail.com Ca 100 kr På plats 

Årsmötet inkl fika Stefan.styhr@gmail.com 100 kr Gula hönan 

Middag Gula hönan Gula hönan Ca 400 kr Gula hönan 

Kattlunds, guidad tur Stefan.styhr@gmail.com Ca 80 kr Kattlunds 

Kattlunds, lunch Förbokas ej Ca 100 kr Kattlunds 

Kom ihåg att anmäla eventuella allergier. 

 

Kontaktuppgifter till era reseledare 

Stefan Styhr, 073-642 67 45, stefan.styhr@gmail.com 

Emma Styhr, 073-634 46 38, emma.styhr@gmail.com 

 

Välkomna till Gotland i sommar!! 

 

Vänliga hälsningar, 

Stefan och Emma Styhr 
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