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Årsmöte och 15 årsjubileum 5–9/6 2019 

 

Husbussens Vänner hälsar alla välkomna till sitt 15 års jubileum.  

I samband med detta så håller Husbussens Vänner sitt årsmöte på lördagen den 8/6 kl. 13.00. 

Inbjudna och välkomna till detta Jubileum är även andra husbussklubbar från våra grannländer.  

Preliminärt program inför Jubileet. 

Välkomna på onsdagen den 5/6 

Inga speciella aktiviteter. Vi inkvarterar oss och umgås i den svenska sommarvärmen. 

Vi tänder den obligatoriska lägerelden framåt kvällen och bjuder på en korv med bröd.   

 

Torsdag 6/6 

Välkomstkaffe och information inför helgen Kl. 10.00 

Kl. 11.30 Utflykt till Karlstad och studiebesök på S/S Polstjärnan och bogseraren M/S Tingvalla 

  

I samband med studiebesöket så kommer Föreningen Polstjärnan att grilla hamburgare på kajen för 

försäljning. Husbussens Vänner ombesörjer försäljning av drycker i samband med studiebesöket och 

båtturen. När vi har studerat fartygen så kommer det att bli en tur med S/S Polstjärnan i Karlstads 

skärgård på ca 3 tim. Planerad avgång med Polstjärnan är 14.00 och åter i hamn kl. 17.00. 

På fartyget så kommer det att finnas möjlighet att köpa kaffe och något där till. 

Det är begränsade platser på fartyget (ca 80 passagerare) Det kommer att bli en intresseanmälan på 

anmälningsformuläret som gäller om inte alla intresserade skulle få plats. Så här gäller först till kvarn.  

För er som inte vill med på Studiebesöket så finns den möjligheten att bli avsläppt vid något köpcentrum. 

Dom som inte skall med på båtturen med Polstjärnan efter studiebesöket blir skjutsade till köpcentrum 

eller tillbaka till Hästviken. Planerat är att vi alla är upphämtade och tillbaka i Hästviken ca: 18.00.  

Transporten kommer att ske med veteranbussar från Värmlands Bussveteraner. 

  

På kvällen så strålar vi samman nere i Stenmagasinet. Vi tar med något eget ätbart och drickbart. Vi 

bjuder på kaffe och kaka. Vi kommer även och ha någon slags musik under kvällen. Grillar finns på 

utsidan för dom som vill grilla.  

 

 
S/S Polstjärnan har en 2-cyl 
Ångmaskin tillverkad vid 
Motala verkstad 1929 

 

 
M/S Tingvalla har i sitt 
maskinrum en 5 cylindrig 
tändkula på 515 hk 
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Fredag 7/6 

Denna dag firar vi 15 års Jubileet. 

Vi kommer att ha lotteriförsäljning och loppmarknad för er som vill sälja eller köpa något. Det kommer 

att finnas möjlighet att lära sig släcka brand (brandutbildning) samt Hjärt och Lungräddning. Under 

dagen så kommer vi även att anordna tipspromenad med frågor som man inte kan googla på. Samt några 

stationer med lite av varje tankekrävande fundering. 

I samband med detta så kommer Mickes mobila gatukök dit. Där finns möjlighet för er som inte vill fixa 

något själva att köpa Våffla, Toast eller Tunnbrödsrulle med korv & mos, dricka & kaffe.  

 

Under kvällen så serveras det Jubileumsmiddag nere i Stenmagasinet och därtill levande musik. 

Lördag 8/6 

Årsmöte kl. 13.00 därefter den sedvanliga smörgåstårtan. 

På kvällen så umgås vi i Stenmagasinet. Var och en tar med sig vad dom vill äta eller dricka. Någon musik 

kommer det att finnas på plats för dom som vill dansa och ha trevligt  

Söndag 9/6  

Avslutning på denna träff och jubileum. 

För dom som inte har så bråttom hem så kan man stanna kvar tills måndag.  

Vi kan grilla något gemensamt eller bara umgås och njuta av tillvaron. 

            
  

 

 

Elverk behöver inte köras när det finns tillgång till el.  Glöm inte att ta med kontanter till träffen. 

Mera information finns på separat informationsblad. 

Frågor ställs till kontaktpersonerna  

hbv1-tommy@husbussensvanner.net  Tommy 070-399 18 28.  Maggan 070-594 76 53. 

 

Välkomna till 2019 års årsmöte och 15 årsjubileum hälsar vi i Styrelsen. 

Kent HBV 91 Rolf HBV 76 Tommy HBV 1 Börje HBV 216 Johny HBV 120 Runar HBV 218 
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