
 
 
 
Nyheder fra Mit italienske Slot 
 
Det	går	fremad	med	aktiesalget	og	om	lidt	passerer	vi	50	aktier.	Senest	har	vi	afholdt	et	velbesøgt	infomøde	i	Aarhus	i	
hyggelige	omgivelser	på	Zeit	Vinbar.	I	løbet	af	de	næste	14	dage	afholder	vi	infomøder	i	København	og	Middelfart.	Her	er	der	
foreløbig	tilmeldt	50	deltagere.	Åbent	Slot	arrangement	nummer	2	finder	sted	i	denne	weekend.	Det	næste	arrangement	løber	
af	stablen	i	weekenden	den	5.	og	6.	juli.	Her	er	der	allerede	21	deltagere	tilmeldt 
Hvis	du	ikke	har	mulighed	for	at	deltage	i	et	Åbent	Slot	arrangement,	men	skal	forbi	Italien	her	i	sommerferien,	er	du	
velkommen	til	at	kigge	forbi	Villa	Stabbia.	Det	er	bedst	at	lave	en	aftale	med	Tine	i	forvejen:	Email: info@villastabbia.it eller 
telefon: +39 0572 74975 
  
  
Dansk/italiensk samarbejde 
  

 
  
I denne uge er der fuld gang i opmålning og planlægning af de bygningsændringer og tilpasninger som skal gøres når vi overtager 
"vores" slot. Et dygtigt hold bestående af to danskere: Arkitekt Steffen Søby og Bygningsingeniør Niels Hammerich er sammen med 
den italienske bygningsingeniør, Claudio, igang med at planlægge og skabe de bedste løsninger for Mit italienske Slot. På billedet ser 
du Niels (til venstre) og Steffen sammen på Villa Stabbia. En sjov detalje: Claudio er også uddannet havearkitekt og blev meget 
begejstret for de historiske træer på Villa Stabbia. Flere af træerne er fredet på lands- og regionsniveauet.  
  
Steffen har også arbejdet på at skabe overblik over indretningen i både Villaen og de omkringliggende huse. Det er der kommet en 
række plantegninger ud af, som snarest bliver præsenteret på hjemmesiden. I skal nok få et praj, når de er helt klar. 
  
  
 



Ambassadør-effekten 
  

 
  
Nu, når vi snart runder de 50 solgte aktier, er der mange der går rundt og ønsker at deres gode venner og kolleger kunne dele slottet 
med dem. Processen vil gå hurtigere for os alle, hvis du fortæller om projektet i din omgangskreds. Brochuren kan læses 
direkte HER. Hvis du som aktionær ikke allerede har modtaget en stak brochurer i din postkasse, så kommer de i løbet af den 
nærmeste fremtid.  Brochurerne kan du uddele f.eks. på din arbejdsplads eller til din vennekreds.  
  
Vi ved fra erfaring i Mit franske Slot, at det er rigtig hyggeligt at dele stedet med nye og gamle venner. Fællesoplevelser kan bl.a. 
være gå-ture, cykelture, kulturbesøg, fællesspisning og et godt glas vin sammen.  
  
Vi udlodder ikke en præmie til den bedste ambassadør, men vi giver hver ny aktionær en lille gave i form af vores gavepakke med 
økologisk olivenolie, vin santo og cantucci småkager fra Villa Stabbia :).  
  
	Italiens bedste olivenolie - og den er oven i købet økologisk 
 

 



  
Villa Stabbias olivenolie er faktisk så god, at den blev valgt til at repræsentere Italiens olivenolie på den italienske pavilion ved d. 72. 
Cannes Film Festival i maj måned i år. Det er en virkelig stor ære, da de italienske arrangører vælger de bedste produkter i hver 
kategori f.eks. vin, brød og olivenolie.  
  
  
  
Månedens italienske opskrift - Penne arribiata 
  

 
  
Kom i den rigtige italienske stemning med en god klassisk ret med bid i. Ekstra lækkert med pandestegte salvieblade hvis du har 
salvie i haven.  
Du finder opskriften HER. 
Du kan købe spicy chiliolie som skal bruges i opskriften direkte fra Villa Stabbia HER 
  
Du	kan	altid	læse	mere	om	projektet	på	vores	hjemmeside,	og	ellers	vil	vi	holde	dig	ajour	via	nyhedsbrevet.	Du	kan	også	følge	
os	på	facebook	og	Instagram.	 
  
Det	er	fællesskabet	som	gør	Mit	italienske	Slot	til	virkelighed	-	og	vi	skal	være	ca.	180	aktionærer	for	at	realisere	drømmen	i	
Toscana.	Derfor	må	du	endelig	henvise	til	vores	hjemmeside		www.mititalienskeslot.dk,	hvis	du	kender	nogen,	som	er	lige	
så	begejstrede	for	Italien	som	os.	 
  
  
Med	venlig	hilsen 
Lars,	Kim	og	Børge				 
  
   	



 


