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Kallelse, vårutflykt 2015
Bussresa till Halmstad med besök på:
Luftvärnsregementet, Skedalaheds Luftvärnsamlingar,
Tabergs gruva samt Norrahammars industrimuseum
Avresa lördag 23 maj kl 06:40 från Stallet, Bofors
Hemkomst söndag 24 maj ca kl 20:00
Välkomna!
Bussen avgår från Stallet, Bofors lördag 23 maj 06:40 med destination Halmstad.
Förmiddagskaffet dricks på mysiga Nymans cafe’ i Karlsborg. I Norrahammar tas vi emot av
P-O Jern, välkänd av många Boforsare från sin tid som anställd på BAE Systems. P-O kommer
att vara vår guide i Norrahammar och på Taberg. Vi besöker Norrahammars Industrimuseum
vars samlingar har en stark anknytning till det svenska folkhemmet. Lunchen intas på Tabergs
topp med milsvid utsikt över Småland. Efter lunch besöker vi Tabergs gruva. Här finns
intressant geologi och kanske lite oväntat också en mängd olika arter av fladdermöss.
Därefter forsätter vi mot Halmstad där vi övernattar på Tylebäcks kursgård. Inkvartering sker i
dubbelrum. Några enkelrum kan ordnas mot ett tillägg om 356 kr.
På söndagen besöker vi Luftvärnsregementet där vi får höra om Luftvärnet idag och framtida
utveckling. Efter lunch besöker vi sedan Luftvärnssamlingarna i Skedalahed utanför Halmstad.
Bussen beräknas vara tillbaka till Stallet, Bofors ca 20:00 på söndagskvällen.
Priset för allt detta är 1300 kr. Då ingår resa med buss i turistklass, övernattning på
Tylebäcks kursgård med middag samt frukost. Alla entréer, guidningar, två luncher samt fika i
Karlsborg ingår också. Tillkommer gör ev. fika på hemvägen och dryck till middagen.
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Länkar

Luftvärnsmuseet Halmstad/Skedalahed

Norrahammars industrimuseum, Jönköping

http://www.91anmuseet.se/

Tabergs gruvan, Jönköping
http://www.taberg.info/gruvan/

http://www.industrimuseet.se/

Luftvärnsregementet
http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/luftvarnsregementet-lv-6/

Tylebäcks kursgård
http://www.tyleback.se/

Skynda dig att anmäla dig (anmälan är bindande) för antalet platser till denna unika möjlighet är
begränsade.
Vi behöver bli 25 anmälda för att kunna genomföra resan, så vänta inte för länge med din
anmälan.
Anmäl dig senast onsdagen den 13 maj till någon av nedanstående för att få
inbetalningsanvisningar. Inbetalning till PG: 260589-7 senast 18/5.
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