
 

 
Sunne Eagle 

 
Bilder från Årsmötet i Sunne 2011 

   Kallelse till HBV´s Årsmöte 2016 i Sunne 
 

28/4–1/5  2016 
 

Välkomna till Sunne hälsar HBV 119 Jocke & Laila med familj! 
Telefon:   Jocke 070-3004695     Laila 070-2415141 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Träff-information  
 
Vi har gemensam middag på lördag kväll och brasa med korv på kvällarna. 
El finns i begränsad omfattning, är vi försiktiga räcker det säkert till alla. 
Tillgång till duschar, toaletter, vatten och latrintömning. 
Återvinningsstation finns på gångavstånd. 
Affärer och restauranger finns inne i Sunne på promenadavstånd. 
Vandrarhem finns på 10 minuters gångavstånd om du kommer utan buss. 
Hundar skall hållas i koppel. Ni som röker fimpar inte på marken. 
 
Anmälan  Använd i första hand anmälningsformuläret på hemsidan och i andra 
hand telefon enligt ovan till HBV 119 eller mail  jocke-1969@hotmail.com 
 
Anmälningsavgift för träffen är 50:-/person. Barn under 13 år ingen kostnad. 
Träffavgiften inkluderar allt, förutom besök till Mårbacka & Diner 45. 
Deltar ni endast vid årsmötet utgår ingen avgift men gör anmälan till HBV119 
Betalning till Pg 42 30 65-2 Husbussens Vänner. Ange HBV-nummer & namn! 
Våra Norska vänner - anmäl er enligt ovan men betala på platsen. 
 
 



 

Program för årsmötet 
 
 
Torsdag:  Ankomsdag för dom som kan. Vi är på plats från förmiddagen och anvisar plats 

och ger information. Det finns ett Café med välkomstfika hela dagen. Vi har 
inte någon speciell aktivitet, utan kommer oss tillrätta och umgås. Vi tänder 
såklart en brasa på kvällen och fixar till korv. 

Tillgång till el och toaletter finns. 
 
Fredag:     11:00 

Utflykt till Diner 45, ett matställe där vi fikar eller äter lunch i bästa  
amerikansk 50-tals stil. Länk för menyval.  http://www.diner45.se/ 
OBS! Anmälan för att delta senast 18 april pga planering av transport mm.   
Anmälan görs via anmälningsformuläret eller ev. i efterhand till HBV119  
Efter Diner 45 finns möjlighet att besöka en jätte-loppis i närheten. 
 
17.00 
Vi tänder grillarna för gemensam middag.  
 
18.00 – 19.00 ca 
Nu rullar det in lite vänner och bekanta med roliga fordon för en trevlig kväll. 

 Brasa med korv senare. 
 

 
Lördag:    Valfri shopping på 10 minuters gångavstånd till centrum. 
 Möjlighet finns till guidad visning på Mårbacka. Bil finns att låna. 
 

16.00 
Årsmöte med kaffe. 
 
18.00 
Gemensam middag (Catering) 
Vi serveras, vinmarinerad rostbiff, teriaki marinerad kyckling, potatisgratäng. 
Grönsallad efter säsong, bröd och smör. Ange gluten/ lactosfritt i anmälan. 
 
20.00 

Per i Vråa!  Trubadur och underhållare 
http://www.perivroa.se/ 

 
 

Söndag:   Avfärd och avslutning på detta årsmöte. Vi tar farväl av varandra och ser fram 
                     nya bussäventyr kommande säsong! 
 



 
 
 

Hitta till vår uppställningsplats i Sunne: 
 
Adressen är:  Arenavägen 1, Sunne 

 
 
Följ länkarna nedan för vägbeskrivning  (Ctrl-klicka) 
 
https://goo.gl/maps/iPdVvXeAyTT2                   Google 
 
http://kartor.eniro.se/m/R05Mk                 Eniro 

http://www.hitta.se/kartan?s=4b86a3a4         Hitta.se 

Koordinaterna är:  
WGS84 DD (lat, long) 
59.84300, 13.16351 
 
WGS84 DMS (lat, long) 
N 59° 50' 34.81", E 13° 9' 48.63" 
 
WGS84 DDM (lat, long) 
N 59° 50.5802', E 13° 9.8106'                                    
 
RT90 

6638906.118, 1351924.458                                        Välkomna! 


