
Program för årsmöteshelgen och tioårsjubileumet.                                 

30/4 - 4/5 2014 
Preliminärt program 

 

 
 

Platsen för jubileums- och årsmöteshelgen är  

Hästviken på Hammarö söder om Karlstad.  

Platsen är den samma som vi var på vid 2012 års årsmöte. 

 

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

oss i lugn och ro. Vi tänder någon grill ifall vi vill grilla något gemensamt. 

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

sedan sjunga in våren.  

 

Torsdag: Första Maj. Vi återupptar en nästan bortglömd tradition: Vi går ut och Majar. Ni packar 

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

möter våren. Vi tänder en eld så ni kan grilla en korv över en öppen eld om ni vill. 

 Senare på dagen så blir det lucköppning. Den 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 bättre vi som inte träffats tidigare. Lite tipspromenader och lotterier blir det 

under eftermiddagen. 

Fram på kvällen så tänder vi grillarna för de som vill grilla och vi äter något gemensamt 

nere i Stenhuset. 

 

Fredag: Kl. 10.00 Busstur till Brigadmuseet, (se mera under information) 

 Kl. 11.00 Busstur till Lars Lerins Galleri (se mera under information) 

En busstur till Bergviks köpcentrum under dagen (mera information kommer)  

Kl. 18.00 så serveras det Buffé 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 Årsmöte kl. 13.00 i Stenhuset 

 Efter årsmötet serveras det Jubileumstårta och kaffe. 

På kvällen så tänder vi grillarna för de som vill grilla och sitta gemensamt och umgås 

nere i Stenhuset eller så vandrar vi runt bland nya och gamla vänner på planen. 

 

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

 

Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen i Husbussens Vänner 

 



 

Lite information och annat 
Kostnader & anmälan 

 

Kostnaden för träffen är 250: -/ person. Barn inte 13 år fyllda ingen kostnad.  

Träffkostnaden inkluderar allt under träffen förutom el och inträden i samband med utflykter.  

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

 

Brigadmuseet max 25 personer vid guidad visning. Här gäller det att anmäla sig snarast. 

Kostnaden för inträde och guidad visning 80: -/person. www.brigadmuseum.se 

Här har ni även möjlighet att t.ex. köpa räckmacka efter visningen. 

 

Lars Lerins Galleri. Inträde kostar 80: -/ person. sandgrund.org 

I anslutning till Galleriet så ligger Värmlands museum www.varmlandsmuseum.se  

Där finns det även möjligheten att äta lunch. 

 

Vi vill ha er anmälan senast den 27/4. Därefter så kan vi inte garantera er en plats till buffén på 

fredag kväll. Vi vill helst att ni anmäla er på hemsidan i anmälningsformuläret.  

Eller på klubbens e-post info@husbussensvanner.net.  För er som inte har tillgång till uppkoppling till 

nätet eller vill ringa. Då ringer ni Tommy 070-399 18 28 eller Maggan 070-594 76 53 

 

Meddela ert HBV nr samt hur många ni är samt om ni vill anmäla er till någon bussresa eller om ni 

har någon matallergi eller annat när det gäller maten.   

Träffavgiften 250: -/ person betalas in på klubbens plusgirokonto: Husbussens Vänner 423065-2 

Efter den 27/4 så betalas träffavgiften på platsen.  

Kostnaden för el och museibesök betalas på platsen. 

 

Vägbeskrivning och info om platsen: 

www.equalityline.se 

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 motion gäller. (Bil kan ev. utlånas efter utandningsprov). 

På platsen så finns det tillgång till el för de 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). 

 

Kontaktpersoner och tele under träffen. 

Tommy 070-399 18 28 Maggan 070-594 76 53 

 

Så Hittar du hit:  

1. Från E18 sväng av mot Hammarö, väg 236  

2. Följ väg 236  

3. Vid rondellen (Nolgård), sväng vänster - riktning Hammar  

4. Kör rakt i en liten rondell  

5. Sväng höger in på Hallersrudsleden.  

6. Sväng in vänster (Hästviksvägen)  

 

GPS koordinater:  

Lat: 59.31552 

Long: 13.51577 

mailto:info@husbussensvanner.net

