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Kallelse, vårutflykt 2008 

Bussresa till Skavsta och Oxelösund med besök på 
F11 museum och Femörefortet 

Lördagen den 31 maj kl 7.30 från Stallet, Bofors 
Hemkomst ca kl 18.30 

 
Välkomna! 

 
Bussen avgår från Stallet klockan 7.30 med destination Nyköping-Skavsta. Där besöker vi 
F 11 museum och dricker förmiddagskaffet. Här finns en mängd flygplan och materiel från den 
numera nedlagda spaningsflygflottiljen. ”Grabbarna som var med på tiden då det begav sig” 
kommer att guida oss bland samlingarna. Flygplatsen Skavsta är numera civil och har en 
omfattande linjetrafik, bland andra flyger Ryanair härifrån. 
 
Lunchen avnjuts på mysiga Restaurang Sailor nere vid vattnet i Oxelösunds småbåtshamn. 
 
Efter lunch åker vi till den tidigare topphemliga försvarsanläggningen Femörefortet. Vi får 
promenera genom tallskogen till kustartilleribatteriet som är vackert beläget på höga klippor 
med utsikt över Oxelösunds hamninlopp. Batteriet är beväpnat med Bofors 75 mm tornkanoner 
med pansarkupol (TK 75). Vi får en guidad specialvisning av den stora underjordsanläggningen 
och av pjäserna. Anläggningen omfattar förutom kanoner och ammunitionslager bland annat 
tunnlar, eldledningscentral, radar, kraftstation, kök och förläggningsutrymmen. Avsikten var att 
anläggningen skulle kunna vara verksam under lång tid utan kontakt med yttervärlden. 
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Den fantastiskt låga kostnaden för allt detta är endast 350 kr. Då ingår resa i turistbuss, inträde 
och guidning på F11 museum, förmiddagskaffe, lunch på restaurang Sailor och guidad visning 
av Femörefortet. Allt ingår i priset ! 
 
    
Länkar 

      F 11 museum: http://www.f11museum.se/    
 

  Restaurang Sailor: http://www.femoremarina.nu/      

Femörefortet: http://www.oxelosund.net/femore/femorefortet/index.htm   
    
  
 
Vi har preliminärbokat för 35-40 deltagare och det är först-till-kvarn principen som gäller för 
anmälan.  
Välkommen till en resa som med ett fullmatat dagsprogram kan bli något utöver det vanliga. 
 
Bussen kommer att stanna för påstigning vid Södra station i Örebro, meddela vid anmälan om 
du vill stiga på i Örebro. 
 
Anmäl dig senast fredagen den 23 maj till någon av nedanstående. 
 
Bifoga gärna ditt mobiltelefonnummer med anmälan så att vi kan väcka eventuellt morgontrötta 
resenärer. 
 
Nils Johansson      Jonn/GUM2      Tel. 733307       nils.johansson@baesystems.se 
Anders Hagberg     Hgas/GUB2      Tel. 733135       anders.hagberg@baesystems.se 
Göran Sundmar     Sug/RTMDC     Tel. 81311         goran.sundmar@saabgroup.com 
 
 
 
 

 


