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Inbjudan 

 
 

Försvarsutbildarna i Örebro län i samarbete med 
Bofors Luftvärnsförening inbjuder till en 

Bussresa till Östergötland med besök på 
Garnisonsmuséet i Linköping, Flygvapenmuséet och 

Markstridsskolan i Kvarn 

Lördag-söndag den 17-18 november 
Avfärd lör kl 07:00 från Stallet, Bofors alt. 7:40 från Örebro 
Hemkomst sön ca kl 13:30 (Örebro) resp. 14:15 (Karlskoga) 

 

Välkomna! 
 

 
Bussen avgår från Stallet, Bofors lördagen den 17 november kl. 07:00 med destination 
Östergötland. För Örebroare finns möjlighet till påstigning vid Fredsgatan 2 kl. 07:40. Efter ett 
stopp för fika på vägen får vi en guidad visning av Garnisonsmuséet när vi kommer till Linköping 
http://www.soldatmuseum.se/. Vi åker sedan till Flygvapenmuséet i Malmslätt 
http://www.flygvapenmuseum.se/ där besöket inleds med lunch.  
 
Efter lunchen får vi en guidad visning av muséet och det finns också tid att på egen hand 
utforska muséet. Senast klockan 17 tar bussen oss vidare till Markstridsskolan i Kvarn i trakten 
av Borensberg där vi förläggs i logement. På kvällen serveras vi en fin flerrättersmiddag. Efter 
frukost får vi en visning av Strid-i-bebyggelseanläggningen i Kvarn som är störst i sitt slag i 
Sverige. Efter lunch är det sedan dags för hemfärd och vi räknar med att vara tillbaka i Örebro 
ca kl 13:30 och i Karlskoga runt kl 14:15.  
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Den fantastiskt låga kostnaden för allt detta är endast 100 kr för vuxenmedlemmar i någon av 
Försvarsutbildarföreningarna i Örebro län och 50 kr för ungdomsmedlemmar. Då ingår resa i 
turistbuss, förmiddagskaffe, inträde och guidning av Garnisonsmuséet i Linköping och 
Flygvapenmuséet. Två luncher, frukost och middag med alkoholfri måltidsdryck på 
lördagskvällen samt boende i logement ingår också. Ta med örngott, egna lakan och 
handdukar för det ingår inte. 
 
Skynda dig att anmäla dig (anmälan är bindande) för antalet deltagare är begränsat och 
ungdomar har företräde. Ange i din anmälan om du kliver på bussen i Karlskoga eller Örebro 
och om du har någon matallergi. Sista anmälningsdag är 12 november. 
 
Anmäl dig till någon av nedanstående: 
 
Björn Edström Etmb/WEC Tel. 0586/733 257 bjorn.edstrom@baesystems.se 
Owe Nilsson Nno/ORTUSA Tel. 0586/82247 owe.nilsson@saabgroup.com  
Nils Johansson Jonn/WEA.  Tel 0586/733 307 nils.johansson@baesystems.se 
 
Några länkar om Markstridsskolan och deras Strid-i-bebyggelseanläggning: 
 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-Sverige/Markstridsskolan-
MSS/21993/Strid-i-bebyggelse-pa-kompaniniva/  
 
http://tidningenhemvarnet.se/bildspel/20110610/ny-sib-anl%C3%A4ggning-invigs  
 
http://mvt.se/nyheter/motala/1.1238426-ny-stridsanlaggning-invigdes-i-kvarn  
 
 


