
 
Husbussens Vänner inbjuds till MHC-s Sommarträff på 

TYLLSNÄS CAMPING den 7-10 juli 2016 

 
 

Tyllsnäs camping ligger i det natursköna Dalarna strax utanför Borlänge. 
Möjlighet till fiske och bad. Kanotuthyrning finns. 

Gå gärna in på hemsidan och se vad som erbjuds. http://www.tyllsnas.se/ 
 

Preliminärt program inför träffen. 
 

Eftersom detta är en träff som baseras på umgänge och gemenskap får ni sysselsätta er själva i glada vänners lag. 
 Men vi har lite på gång ändå. 

Torsdagen: 7/7 
Vi checkar in på området, strövar runt bland våra fordon och bara umgås och har det trevligt. Inga aktiviteter är planerade 
denna dag utan ni får sysselsätta er själva och bekanta er med campingens utbud. Vi grillar på kvällen och kanske ett 
gemensamt långbord uppstår. 
 
Fredag: 8/7 
För de som är intresserade av en rundtur i omgivningen så går det en busstur kl. 13.00 runt sjön Runn som är Dalarnas näst 
största sjö och vi gör ett uppehåll vid Birgittagården som är ett Nunnekloster som ligger på en udde i sjön. Där fikar vi med 
hembakade kakor och hembakat bröd. Vi kan vandra runt på udden och njuta i ett förhoppningsvis underbart väder.   
Vi är tillbaka på vår camp ca 16.30. 
 Vi grillar och myser på kvällen och kanske ett gemensamt långbord uppstår. 
 
Lördag: 8/7 
Kanske sovmorgon för en del men kl. 10.00 så startar tipspromenaden. Vi går en slinga och försöker gnugga våra geniknölar 

(Utan att använda Google för att hitta svaren). 
Kl. 18.00 Inkvarterar vi oss i restaurangen för de som beställt mat för kvällen.  
Vi har även tillgång till restaurangen efter måltidens slut, så efter att måltiden är avslutad så kan vi fortsätta inne i lokalen. 
Kl. 19.30 Samlas vi alla i restauranglokalen för att fortsätta kvällen gemensamt.  
Vi kan ta med våra egna medhavda godsaker dit. (Ost, kex, vin eller vad ni vill ha med er). 
I samband med detta så har vi prisutdelning på tipspromenaden. 
 
Söndag: 9/7 
Avresedag och vi bryter upp från Tyllsnäs och vissa kanske stannar längre. 
 
 

Hjärtligt välkomna till Dalarna hälsar Egon & Gunnel MHC 849 
 
 
 

http://www.tyllsnas.se/


 
 
 
 

Lite kostnader och Information. 
 
 
Meny inför kvällen. 

 
Restaurangen erbjuder både kött och fisk 
Alt: Kött: Grillspett med fläskfilé, kyckling och biff. Serveras med tsatsiki samt klyftpotatis. 
Alt: Fisk: Torskrygg med purjolök, morot, champinjon, tomat inbakat i foliepaket serveras med potatis 
Till detta ingår bordsdryck, sallad och bröd. 
Kaffe med kaka 
För vegetarisk kost, glutenallergi eller annan allergi, meddela detta vid anmälan så fixar kocken detta. 
OBS! Ta med egen dryck av valfritt slag. 
  

Träffavgift för de som beställt mat på kvällen. 
Restaurangkostnad, mat och lokalhyra natten lång 

250: -/ person, barn ej 13 år fyllda 100: - 
 

Träffavgift för de som endast kommer på träffen 
Tillgång till lokalen och gemensamt umgänge natten lång. 

100: -/ person, barn gratis. 
 

Campingavgift för helgen 600: - inkl. el 
 

Om några vill komma tidigare eller kanske stanna kvar längre på Campingen så gäller samma campingavgift 200: - ink el per 
dygn men tag kontakt med campingvärden när ni anländer så de blir informerade om era planer. 

 
Guidad rundtur runt sjön Runn med besök på kloster inkl. fika. 

150: -/person. Barn under 13 gratis.  
(Detta under förutsättning att vi blir minst 20 personer som anmäler sig) 

Visa ert intresse med namn och MHC eller HBV nr så jag kan boka buss och fika.  
Anmälan helst i samband med bokningen av träffen dock senast den 24/6 för att säkerställa att vi blir tillräckligt många. 

Betalning till detta vid avfärd. 
 

Campingavgiften, träffavgift eller träffavgift med restaurangkostnad betalas senast på nationaldagen 6/6 
på bankgiro 997-0344 Tyllsnäs Udde AB 

OBS! Glöm inte att uppge namn och medlems nr. MHC eller HBV. 
Antal personer och matalternativ till restaurangen samt bussturen OBS! 

 
Vi har inget begränsat ekipageantal, men vi har tillgång till ca: 70 st. elplatser. 
Tycker ni detta låter intressant så gör er anmälan snarats eller visa ert intresse på antingen mail eller telefon till  
Egon Jansson MHC 849 tele 0240-791 51 mobil 0703388114 e-post egon.jansson@telia.com 
 
 

Funderar ni över något så slå gärna en signal. 
 

VÄLKOMNA TILL TYLLSNÄS 
i sommar 7-10 juli 2016 

 
Hälsar Egon & Gunnel 

mailto:egon.jansson@telia.com

