
 

 

Byxelkrok 2020 

Hej! 

Då var det dags igen – det blir en träff i år också! 

Efter en fantastisk, mycket vällyckad premiär i somras, så kommer den att fortsätta även i år –  

den 2:a upplagan av 

 ’’Kräftskivan i Byxelkrok’’  
går av stapeln fre.14aug – sön.16aug.2020 

 

Programmet är inte riktigt klart ännu, inte träffavgiften heller,  

men planerna är så här: 

Fredag: Ankomst, inga planerade aktiviteter, förutom att vi förmodligen tända en brasa på kvällen. 
Vad vore en träff utan lukten av lägereld på kvällen…… 

Lördag: Vi gör en gemensam utflykt till Naturum och Trollskogen. Vi blir hämtade med buss, som kör 
oss till Fagerrör, där vi skall få kliva på ett av BOSJ’s (Böda Skogsjärnväg) museitåg. Tåget går enbart 

för oss, annars har BOSJ inga avgångar på lördagar. De kör inte gratis dock, så ju fler som deltar, 
desto billigare blir biljetterna per person…..! 

Tåget tar oss till Naturum (återinvigd 2019) där vi får en liten guidad genomgång. Dessutom kommer 
det att finnas tid för en promenad i fantastiska Trollskogen, innan tåget tar oss tillbaka till Fagerrör, 

där vi blir hämtade av bussen för hemfärd till Byxelkroks hamn. På kvällen -kräftskiva så klart!! 
Hoppas att det supertrevliga värdsparet på Terazzen kan tillhandahålla tillräckligt med bord och 

stolar även i år!!! 

Söndag: Avresedag – vi vinkar farväl till varandra, med en tår under ögat kanske…… 
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HBV61 kommer att finnas på plats (precis som i fjol) redan på onsdag eller senast torsdag, så den 
som vill komma tidigare är mycket välkommen. Dock gäller hamnens vanliga ställplatstaxa – extra 
nätter ingår inte i träffavgiften. Detsamma gäller naturligtvis om man vill stanna längre än till på 
söndagen. 

Elkontakter kommer det att finnas, jag vet dock inte riktigt än hur många.                                      
Begränsat antal platser – först till kvarn gäller…… 

Alla detaljer kan fortfarande förändras – som sagt så har inte alla puzzle-bitar fallit på plats. Det enda 
som är klart är -- att vi träffas på Öland, i Byxelkrok, vid hamnen, 14-16aug2020 !!! 

Vi uppdaterar, så fort vi vet mer detaljer, så klart! Vi föredrar att anmälningar till träffen görs först 
och främst via SMS till 0736-169514 (Frank), eller 0709-455222 (Kattis). 

 

 

Varmt välkomna i Byxelkrok, önskar 

HBV61, Kattis & Frank 

 

 

 


