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Lite information om Årsmötet 15 årsjubileum och vägbeskrivning. 

Hästviken 5/6–9/6 2019 
 

Kostnader & anmälan 
 

Kostnaden för träffen är 150: -/ person. Barn inte 13 år fyllda ingen kostnad.  
Träffkostnaden inkluderar allt under träffen förutom ev. el som betalas direkt på platsen.  
För er som endast tänker närvara vid årsmötet så är det inte någon kostnad eller träffavgift. 
Kostnaden för ert deltagande betalas in på klubbens bg konto 537–5886 Handelsbanken. 
Efter den 1/6 så betalas träffavgiften på platsen. Kostnaden för ev. el betalas på platsen. 
För medlemmar och andra gäster från andra nordiska länder går det bra att betala på platsen 
 

Vi vill ha er anmälan senast den 17/5. (Men ju förr desto bättre för oss och vår planering) 
 
Vi ser helst att ni anmäler er på hemsidan i anmälningsformuläret 
http://www.husbussensvanner.net/  (kommer inom kort på hemsidan)  
eller på klubbens e-post  info@husbussensvanner.net  meddela ankomstdag samt ert HBV nr.  
 

Är ni inte HBV-medlemmar så uppge ert tele-nr samt e-postadress i meddelanderutan. 
 
 
 
 

Information om platsen. 
 

Hästviken är belägen ca. 5 km söder om Skoghall. I Skoghall finns affärer, pizzeria, systembolag m.m. Det finns 
ingen affär i närheten utan cykel eller god kondition gäller. (Bil kan ev. utlånas efter utandningsprov). 
På platsen så finns det tillgång till el för dom 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). 
 

Huvudansvariga för jubileumsträffen är Tommy & Margareta HBV 1 
 

Vid frågor kontakta kontaktpersonerna:  
hbv1-tommy@husbussensvanner.net  Tommy 070-399 18 28. Maggan 070-594 76 53 

 
 

Välkomna till 2019 års årsmöte och 15 års jubileum  
Hälsar 

Tommy & Margareta HBV1 
 Styrelsen HBV 

Samt ett antal frivilliga hjälpredor 
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VÄGBESKRIVNING Till HÄSTVIKEN 
 

 
Så hittar du hit: 
 
Om du kommer E-18 österifrån. Eller norrifrån på väg 63. 
 
1. Från E18 sväng av vid Bergmotet mot Hammarö, väg 236  
2. Följ väg 236  
3. Vid rondellen (Nolgård), sväng vänster tredje avfarten - riktning Rud  
4. Efter 0,8 km kör rakt i en liten rondell.  
5. Efter 1,6 km sväng av till höger Takene 7.  
6. Efter 1,4 km sväng av till höger Skoghall 4. 
7. Efter 700 m sväng in till vänster Hästviken 1 (Hästviksvägen) 
GPS koordinater enligt Garmin: WGS84DDM 
N. 59 18 808 
O. 013 30 911 
 

Så hittar du hit: 
 
Om du kommer E-18 västerifrån eller väg 61 (och 62). 
1. Sväng av vid Bergviksmotet mot Skoghall. 
2. Sväng vänster i rondellen tredje avfarten mot Skoghall. 
3. Efter 1,2 km sväng höger mot Skoghall. 
4. Efter 5,3 km sväng vänster mot Karlstad väg 236. 
5. Efter 1,4 km i rondellen ta första avfarten till höger mot Haga. 
6. Efter 500 m sväng vänster mot Takene. (Ishall, Mörudden). Se upp för vägbulor! 
7. Efter 2,5 km sväng höger mot Hästviken 1 (Hästviksvägen).  
OBS! Sväng inte av vid skylten Sadelvägen, Equality Line. Kör förbi. 
 
GPS koordinater enligt Garmin: WGS84DDM 
N. 59 18 808 O. 013 30 911  
               
Om ni ändå inte hittar så gör som Hiawatha eller ring Tommy 070 3991828  
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