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Skultuna 2020 05 08 – 10

 

 
Vi är glada att kunna bjuda in till Husbilsträffens
träff vid Skultuna Messingsbruk (c:a 1,5 mil norr
om Västerås), det är en plats som har lockat oss
under åren och nu blir det av. Som vanligt är det
inkörning 15:00 på fredagen och på lördagen får
vi guidad visning, vi kommer ha gemensam fika i
samband med visningen. Självklart ska vi ha
långbord klockan 18:00 både på fredag och på
lördag. Eftersom vi inte vet om det blir två
grupper vid rundvandringen så återkommer vi
med info om vilken/vilka tider som gäller.

Vår förhoppning är att alla vill delta i den
gemensamma fikastunden och för att underlätta
så meddela i samband med bokningen vad ni
önskar. Det som finns att välja på är: 

Kaffe + bulle eller paj 50 kr

Kaffe + räkmacka 110 kr
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Kaffe + toast 95 kr
Grillad surdegstoast med sallad 
- Välrökt skinka, mozzarella och
senapsmajonnäs
- Chevré, rödbetor, honung och solroskärnor
- Pesto & mozzarella
- Salami & brieost
- Skagentoast
- Tonfisktoast

Kaffe + sallad 120 kr
Sallader: 
Ceasar
Lax
Falafel
Italiensk

  

Bokning görs via skultuna@husbilstraffen.se och
ange hur många personer ni är, vad ni vill ha vid
den gemensamma fikastunden samt längd på
husbilen. Träffavgiften är 75:- per person som
kan betalas in via SWISH 123 107 91 77
tillsammans med beloppet för fika med tillbehör.
Om ni inte har SWISH kan ni få uppgift om
Husbilsträffens bankkontonummer via mail.

I Skultuna finns skylt med vägvisning till
Messingsbruket, följ den vägen så kommer ni till
vår parkering. Om ni kommer via RV56 från Sala
och har svängt av vid första skylten mot Skultuna
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så tar ni höger i samhället och finner strax
skylten mot Messingsbruket. Vi kommer parkera
på en grusplan så en dörrmatta eller annat
framför husbilen kan vara bra att ha. På platsen
har vi inte toaletter eller dusch, dock finns toalett
tillgänglig under kaféets öppettider. Om någon
behöver el av medicinska skäl kan vi ordna det.

Välkomna till Västmanland! 

  

Åsa och Berra

  

GPS-koordinater:

WGS84 DD (LAT, LONG) 59.71611, 16.41695

WGS84 DMS (LAT, LONG) N 59° 42' 58.01", E
16° 25' 1.00"

WGS84 DDM (LAT, LONG) N 59° 42.9668', E
16° 25.0167'

RT90 6621972.58, 1534430.528

SWEREF99 TM 6620647.161, 579706.067

 


