
Kallelse och program till Årsmötet 2013

Förfest inför Årsmöteshelgen på valborg hemma hos Hans-Åke & Malin HBV 254
Vägbeskrivning. Från motorstadium ca: 2 km höger sida efter väg 237 mot Filipstad

Koordinat. N 59°23`10¨, E 14°28`32¨ enligt hita.se

Vi är välkomna från lördag 27/4 och framåt. Plats för upp till 25 bussar. Om vi blir fler så 
finns det plats vid motorbanan på ca: 2 km avstånd. Boka plats snarast så Hans-Åke hinner 
planera plats till oss alla. I omgivningen finns det även ett naturskönt strövområde.
Det finns tillgång till vatten och toa (ej dusch) men vi har tillgång till duscharna på 
motorbanan på ca: 2 km avstånd. Under hela träffen finns möjlighet att låna bil.
På valborgsmässoaftonen så tänder vi brasan och sjunger in våren.

Aktiviteter:

Något gammalt objekt kommer att finnas att meka med. 

Vad sägs om att få igång en gammal amerikansk snöslunga från 1936. 
Motorn är en bensindriven V8 på 1000 hk. och 32 liter 
cylindervolym.
Men det finns även andra objekt som gamla grävmaskiner, lastbilar 
mm. Det finns även möjlighet att meka lite med sin egen buss.
På området finns även ett eget vattenkraftverk att besöka. 

För dom som kanske inte gillar att meka så finns i närheten möjlighet till turridning på 
islandshäst. Ca: 1.5 tim. kostnad 450: -/ person.  Max 6 personer. 

Det är också bara några få mil till spa-anläggningen Loka Brunn.   http://www.lokabrunn.se/  
Planerad halvdag:
Spa på Loka Brunn tisdag 30/4 kl. 13.00 – 17.00.  395: -/per person.
Finns det intresse för detta så kontakta Tommy för bokning snarast.

Allt detta ingår
(gäller även smutsiga karlar efter allt mekande tidigare)
- Lunchbuffé 
- Entré till Vattensalongens unika bad- och spaområde
- Lån av handduk och badrock  (nakenbad är nog inte tillåtet så tag med badkläder)
- Frukt- och vattenbuffé
- Tillgång till nytt gym 
Transport mellan Karlskoga och Loka står klubben för. 
Transportsätt: buss eller bil beroende på deltagarantal.

http://www.lokabrunn.se/


Koordinat.  N 59°22’59¨ E 14°30’29¨ enligt hitta.se
ca 6 km norr Karlskoga efter väg 205 skyltar Motorbana

På torsdag flyttar vi ner till motorbanan för HBV-s årsmöteshelg.  Det blir i samband med 
klubbmästerskapen i SSK Banracing. Under hela helgen har vi tillgång till besök i depåer och 
bevittnande av tävlingen. Vi kommer att stå uppställda i anslutning till tävlingsbanan.
I anslutning så finns även en Gokartbana om några vill testa sina färdigheter och utmana 
varandra så finns det alla möjligheter. Kostnader för Gokart betalas på platsen av var och en.
Alla fordonsaktiviteter sker endast mellan 09.00-18.00 så på kvällar och mornar är det tyst.

För dom som ansluter sig till träffen först nu så finns fortfarande möjligheten att ta en dag på 
Spa Loka eller besöka Karlskoga city som på lördagen har sin årliga gatumarknad. Tillgång 
till transport och bil går att ordna. Från motorbanan och ner till centrum är det ca 7 km.

På området finns det restaurang med rättigheter, den är öppen mellan 08.00-15.00.
Duschar och toaletter finns. Vi har tillgång till ett stort tält där vi gemensamt kan umgås. 
Stolar och bord finns på plats så inget släpande med egna grejor. El finns till samtliga som 
behöver det.

I anslutning till banan så finns det ett antal stugor eller vagnar till uthyrning. Så för er som 
inte har möjlighet att ta bussen så meddela snarast ert intresse för boende utan hjul.

Fredagkväll samlas vi i tältet:
Vi tar med oss något eget att äta och dricka.
Går allt i lås så kommer Herr Anderssons kapell och gästar oss.  www.herrandersons.se

HBV-s årsmöte 2013 är lördagen den 4/5 kl. 18.00 på Gälleråsens motorstadium.
Vi har utgått ifrån att så många som möjligt kan närvara då.  (det är ju någon som lagt 1 maj 
mitt i veckan) För er som endast har möjlighet att närvara på årsmötet är det ingen kostnad.
Efter årsmötet dukas det upp buffé i tältet där ingår det ett glas vin/ öl eller vatten/läsk

Träffkostnaden är 150: - per person 13 år fyllda.

Vi är tacksamma om ni anmäler er snarast och senast den 21/4, helst via anmälnings-
formuläret på hemsidan.  Eller mail till hbv1-tommy@husbussensvanner.net

Träffkostnaden insätts på plusgiro Husbussens Vänner 423065-2 
Märk inbetalningen med ert HBV nr och årsmötet 2013.

När det gäller frågor angående boende och kostnader i stuga eller vagn så kontakta Hans-Åke.
Kostnader för el och stugor betalas på platsen.

Har ni några frågor så hör av er
Tommy HBV 1  070-399 18 28 hbv1-tommy@husbussensvanner.net
Hans-Åke HBV 254  070-379 55 73       bransta@telia.com
                   
Välkomna hälsar styrelsen samt ansvariga för träffen, Hans-Åke & Malin HBV 254
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