
 
Fra: Inger Johanne Sveen  
Sendt: 13. juni 2017 12:47  
Emne: Åpen Gård - sommerinformasjon til arrangører  
 
 
 

Hei, alle Åpen Gård-arrangører!  
Her kommer litt informasjon om Åpen Gård før sommeren.  
 
Dere som mottar denne mailen er påmeldt Åpen Gård – i år er det er over 90 arrangement 
med godt over 100 lokallag som er påmeldt, noe som er veldig bra!  
 
Alle arrangementene er lagt ut på våre nettsider, som dere også gjerne kan spre lokalt: 
https://www.bondelaget.no/apengard/. Det som er lagt inn her er hentet fra 
påmeldingsskjemaet dere har fylt ut. Dersom dere ser noe som er feil eller noe som mangler, 
er det fint om dere sender en mail til undertegnede så vi får rettet det opp.  
 
Dere som er påmeldt Åpen Gård vil motta materiellpakke fra Bondelaget og våre 
samarbeidspartnere i Landkreditt, Nortura og Tine. Noe av materiellet har dere kanskje 
allerede fått, mens resten kommer i løpet av sommeren (vi prøver å la være å sende ut 
pakker tett inntil fellesferien). Pakkene får dere via vanlig post, med beskjed på SMS når 
pakkene kan hentes. Vær obs på at det fort kan være snakk om flere enn én kolli per 
forsendelse (i fjor var det en god del pakker som ikke ble hentet).  
 
Informasjon om hva som kommer av materiell, samt alt av informasjon, logoer og også årets 
«reklamevideo» for Åpen Gård finner dere på sidene for lokallag og tillitsvalgte: 
https://www.bondelaget.no/apen-gard-for-arrangorer/category8124.html  
 
Norges Bondelag kjører som vanlig felles markedsføring for Åpen Gård rundt fellesdatoen 
27. august på nettsider og i sosiale medier.  
 
Spesielt om bestilling av Tine-produkter: De av dere som har arrangert Åpen Gård tidligere år 
har lagt merke til at Tine i år har gått over til refusjon på samme måte som Nortura. Dette er 
for å gjøre det enklere å være arrangør, da bestillingsløsningen som var tidligere var ganske 
omfattende. En del har tatt kontakt og lurt på hvordan dere nå skal få bestilt Tine-produkter. 
Den enkleste måten er å ta kontakt med den lokale kjøpmannen (eller et lokalt storkjøkken) 
og høre om de kan bestille inn for dere.  
 
Ta kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål. Lykke til med planlegging og 
gjennomføring, og send oss gjerne bilder fra arrangementene deres!  
 
Ha en god dag! 
 


