BOFORS
LUFTVÄRNSFÖRENING
http://www.boflv.se

Kallelse, vårutflykt 2012
Bussresa till Roslagen med besök på
kustförsvarsbatteriet Arholma, LV3 museum,
samt Arlanda flygsamlingar
Lördag-Söndag den 9 – 10 juni kl 06.50 från Stallet, Bofors
Hemkomst söndag ca kl 20:30
Välkomna!
Bussen avgår från Stallet, Bofors 06:50 med destination Roslagen. För Örebroare finns
möjlighet för påstigning vid Fredsgatan 07:30. Ett första stopp kommer att göras på Arlanda där
vi tar en fikapaus och tittar på Arlanda flygsamlingar. Lunch intas på ångbåten SS Norrtelje i
hamnen i Norrtälje. På eftermiddagen besöker vi LV3:s luftvärnsmuseum och får där en guidad
tur.
Övernattning sker sedan på Väddö kursgård http://www.forsvarsutbildarna.se/web/Vaddo.aspx
där vi har enkelrum bokade. Några dubbelrum är bokade för de som önskar sådan förläggning.
På kvällen står en festmåltid uppdukat åt oss.
På Söndagen efter en krigarfrukost åker vi till Simpnäs brygga där vi tar båten över till batteri
Arholma. En guidad tur kommer att ske på ön med 10.5 cm pjäs som huvudattraktion. Vi tar
sedan båten tillbaka mot fastlandet och intar sen lunch. Därefter reser vi sedan tillbaka mot
Karlskoga och beräknas ankomma 20:30
Den fantastiskt låga kostnaden för allt detta är endast 1250 kr. Då ingår resa i turistbuss,
förmiddagskaffe, inträde till Arlanda flygsamlingar, LV3:s museum, båttransport och guidad tur
på batteri Arholma med fika. Två luncher, varav en på SS Norrtelje ingår. Boende i enkelrum
(dubbelrum finns) samt frukost och festmåltid på Väddö kursgård ingår också i allt detta. Till
middagen ingår alkoholfri måltidsdryck och för de som önskar ädlare drycker finns det möjlighet
att köpa till detta i baren.

BOFORS
LUFTVÄRNSFÖRENING
http://www.boflv.se

Skynda dig att anmäla dig (anmälan är bindande) för att inte missa detta unika tillfälle att till ett
mycket lågt pris få studera ett kustartillerifort, flygplan och luftvärnspjäser på närmare håll.
OBS! Kom ihåg att ta med oömma kläder för utomhusvistelse i skärgårdsmiljö.

Länkar

Arlanda flygsamlingar:
http://arlandaflygsamlingar.se/

LV3 Luftvärnsmuseum
http://www.lv3.se/mus/nv/index.html

Batteri Arholma:
http://www.batteriarholma.se/index.html

SS Norrtelje
http://www.ssnorrtelje.se/ss.php

Anmäl dig senast onsdagen den 30 maj till någon av nedanstående.
Bifoga gärna ditt mobiltelefonnummer med anmälan så att vi kan väcka eventuellt morgontrötta
resenärer. Meddela om du vill stiga på bussen i Karlskoga eller Örebro samt om du önskar
inkvarteras i dubbelrum och i så fall med vem.
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