EKENÄS BRUKAS SEDAN FLERA ÅR SOM ETT BÄRKRAFTIGT, EKOLOGISKT LANTBRUK…

Ekenäs herrgård

Ekenäs herrgård

när du…
• söker en avskild plats för konferensen, kursen eller sammankomsten
• behöver koppla av med friluftsliv och trevlig samvaro
• önskar lära dig något om ekologiskt lantbruk
• hänförs av gamla ekars mäktighet
• vill ströva i gammal skog.
Wikströms, Uppsala 1081047
Trycksak. Licens 341 051
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KRAV-GODKÄND MJÖLK…

Adress:
Kontaktuppgifter
Ekenäs gård,Vadsbro, 642 95 Flen
Ekenäs gård, Vadsbro, 642 95 Flen

Kontakt
Husmor
Husmor Eva Fredriksson
tel:0157-703
0157-703
61- 572 81 49
Tel:
61, 073
fax:
0157-703
60
Epost: ekenasherrgard@telia.com
Ekenäs webb
Driftsledare
Örjan Bergman
www.stiftelsenlamm.a.se
Tel:
070 - 539 48 59

Hitta hit
15 km från Flen:
Kör väg 221 söderut mot Vadsbro, därefter skylt mot Ekenäs till höger.
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