
 
Kallelse till HBV-s Årsmöte 2015  

och 
 Program för årsmöteshelgen 30/4-3/5-2015 

Preliminärt program 

     
 

Årsmötesplatsen är Hästviken på Hammarö söder om Karlstad.  

Platsen är den samma som vi var på vid 2014 års årsmöte. 

 

Torsdag: Ni är välkomna till platsen. Inga speciella aktiviteter är planerade utan vi inkvarterar 

oss i lugn och ro. Vi tänder våra grillar uppe vid bussarna ifall vi vill grilla något och 

kanske vi skapar ett gemensamt långbord vid bussarna.  

Vi dålig väderlek så har vi tillgång till Stenhuset nere vid hamnen. 

När det börjar skymma på tänder vi Valborgselden och gemensamt så försöker vi 

sedan sjunga in våren.  

 

Fredag: Första Maj. Vi kör en repris från förra året. 

Vi återupptar en nästan bortglömt tradition: Vi går ut och Majar. Ni packar era 

lunchpicknickkorgar med vad ni vill ha med er, vi tar en tipspromenad ut i naturen och 

möter våren. Vi tänder en liten eld så ni kan grilla något enkelt om ni vill.  

 Senare på dagen så blir det lucköppning. Det är till för er som har något att sälja eller 

byta. Så ta med vad ni inte har användning för längre, nytt som gammalt. Det kan vara 

allt från mattor till frimärken. Vi vandrar runt bland bussarna, umgås och lär känna 

varandra. Lite lotterier blir det under dagen. 

Vi kommer inte att anordna några utflykter eller sightseeing i omgivningen. Med facit 

på hand efter tidigare träffar och årsmöten så är inte intresset så stort för detta.  

Vad vi har upplevt så vill medlemmarna hellre vandra runt och umgås med varandra 

på träffen. Det skall inte kännas som ett tvång att man måste bli med på någon tur. 

Kl. 18.00 så serveras det Grillbuffé i Stenhuset.  

Senare på kvällen så kommer Per i Vråa och gästar oss.  

En galen Värmlänning som kan hålla låda med både musik och andra upptåg. 

 

Lördag Kanske en lugn morgon för många? 

Men för de som är intresserade så kör vi en busstur till Bergviks Köpcentrum.  

KL 10.00. Åker vi från Hästviken och vi släpper och tar upp folk även vid Biltema & IKEA 

För dom som vill finns det möjligheter att äta lunch där. 

Kl. 13.00 så hämtar vi upp er på bestämda platser. 

Kl. 15.00 Årsmöte i Stenhuset 

 Efter årsmötet serveras det tårta och kaffe. 

På kvällen så tänder vi våra grillar och sitta gemensamt och umgås eller så vandrar vi 

runt bland nya och gamla vänner på planen. Vi har även tillgång till stenhuset om vi 

vill.  

 

Söndag: Avresedag och nu har det nya HBV-året startat på riktigt. 

 

 



 

 

Lite information och annat 
Kostnader & anmälan 

 

Kostnaden för träffen är 100: -/ person. Barn inte 13 år fyllda ingen kostnad.  

Träffkostnaden inkluderar allt under träffen förutom ev. el som betalas direkt på platsen. 

För er som endast tänker närvara vid årsmötet så är det inte någon kostnad eller träffavgift. 

 

Vi vill ha er anmälan senast den 26/4. Därefter så kan vi inte garantera er en plats till buffén på 

fredag kväll. Ni kan anmäla er på hemsidan i anmälningsformuläret eller på klubbens e-post  

info@husbussensvanner.net  meddela ankomstdag samt hur många ni är.  

Kostnaden för ert deltagande betalas in på klubbens konto plusgiro: Husbussens Vänner 423065-2 

Efter den 26/4 så betalas träffavgiften på platsen. Kostnaden för ev. el betalas på platsen. 

 

 

 

Information om platsen. 
 

Hästviken är belägen ca: 5 km söder om Skoghall. I Skoghall finns affärer, pizzeria mm. Det finns 

ingen affär i närheten utan cykel eller god kondition gäller. (Bil kan ev. utlånas efter utandningsprov) 

På platsen så finns det tillgång till el för dom som behöver för 50: -/ dygn. 

Elverk behöver inte köras när det finns tillgång till el. 

Tillgång finns till duschar, toaletter, vatten, latrintömning och sopcontainer. 

Hundar skall hållas i koppel. 

Ni som röker fimpa inte på marken. (Någon måste ta upp det). 

 

Frågor? Samt kontaktpersoner och tele under träffen: 
hbv1-tommy@husbussensvanner.net  Tommy 070-399 18 28  Maggan 070-594 76 53 

 

Välkomna till 2015 års årsmöte hälsar vi Styrelsen. 
Kenth HBV 91. Magnus HBV 57. Frank HBV 61. Stig HBV 80. Tommy HBV 1. Börje HBV 216 Johny HBV 120 
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VÄGBESKRIVNING Till HÄSTVIKEN 

 

 
Så hittar du hit: 
 

Om du kommer E-18 österifrån. Eller norrifrån på väg 63. 

 

1. Från E18 sväng av vid Bergmotet mot Hammarö, väg 236  

2. Följ väg 236  

3. Vid rondellen (Nolgård), sväng vänster tredje avfarten - riktning Rud  

4. Efter 0,8 km kör rakt i en liten rondell.  

5. Efter 1,6 km sväng av till höger Takene 7.  

6. Efter 1,4 km sväng av till höger Skoghall 4. 

7. Efter 700 m sväng in till vänster Hästviken 1 (Hästviksvägen) 

GPS koordinater enligt Garmin: WGS84DDM 

N. 59 18 808 

O. 013 30 911 

 

Så hittar du hit: 
 

Om du kommer E-18 västerifrån eller väg 61 (och 62). 

1. Sväng av vid Bergviksmotet mot Skoghall. 

2. Sväng vänster i rondellen tredje avfarten mot Skoghall. 

3. Efter 1,2 km sväng höger mot Skoghall. 

4. Efter 5,3 km sväng vänster mot Karlstad väg 236. 

5. Efter 1,4 km i rondellen ta första avfarten till höger mot Haga. 

6. Efter 500 m sväng vänster mot Takene. (Ishall, Mörudden). Se upp för vägbulor! 

7. Efter 2,5 km sväng höger mot Hästviken 1 (Hästviksvägen).  

OBS! Sväng inte av vid skylten Sadelvägen, Equality Line. Kör förbi. 

 

GPS koordinater enligt Garmin: WGS84DDM 

N. 59 18 808 O. 013 30 911  
               

Om ni ändå inte hittar så gör som Hiawatha  eller ring Tommy 070 3991828 
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