
 

Välkommen till ett besök på  

 

Så är det äntligen dags att träffas igen! På årsmötet framlades ett förslag om ett vingårds-
besök med provsmakning och uppdrogs då åt styrelsen att försöka ordna detta. 

Den 14 juni kl. 14.00 är vi därför välkomna till Klagshamns Vingård  som är en av Sve-
riges bästa vingårdar.  

Vinmakarna Lena och Murre kommer att guida oss  
ute i vinfälten och berätta om druvorna och hur 
man tar vara på dessa på bästa tänkbara sätt.  
 
Vingården som grundades 2001 har under maj     
månad släppt tre nya viner Sven Tveskägg, Ego 7 

och Naturalis Rosé. Dessa och ett ”Solaris” som 
släpptes i februari kommer vi att få prova.  

Murre, som är en erkänt skicklig vinmakare med 
gedigna kunskaper inom vinvärlden, kommer att 
berätta lite mer om dom olika vinerna och även lära 
oss lite mer om hur en vinprovning går till.  

Efter provningen kommer det att serveras en Caesarsallad, som vi givetvis ledsagar med ett 
glas gott svenskt vin från Klagshamns Vingård. 
 
Vingården ligger på Möllevägen 31 i Klagshamn. Du tar Dig enkelt hit med buss nr.6 och 
det är ca 200 meter att gå från hållplatsen, som heter Möllevägen. OBS! Se bara efter så att 
bussen går till Klagshamn, eftersom många bussar vänder i Bunkeflostrand och då blir det 
en promenad på en och en halv kilometer till vingården.         
Om Du föredrar att åka bil så kan Du köra ända fram till dörren.  
 
Svenskt vin är verkligen på frammarsch och vinodlingen i Sverige har blomstrat under 
2000-talet. Det är framför allt druvan Solaris som trivs i det svenska klimatet och med 
tanke på klimatförändringen är det snart fler druvsorter som hittar vägen till dom svenska 
vingårdarna. Svenskt vin är redan efterfrågat i många länder som t.ex. i USA  
 
Vi hoppas att Du vill följa med på detta vingårdsbesök som kostar 300 kronor  och Din    
anmälan vill vi ha senast den 7 juni. Ring Bengt på tel. 070 3112970 och tala om att Du 
kommer. OBS! Tag gärna med Dig fyra vinglas. 
Vi är tacksamma om Du i förväg betalar till bankgiro 5731 - 0724. 
 
Till Dig som inte har möjlighet att vara med denna dag önskar vi en skön sommar! 


