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Preliminärt program för 

Husbussens Vänners årsmöte 28/4–1/5 2022 
i Hästviken på Hammarö i Värmland 

 

   
 

Torsdagen 28/4 
Ni är välkomna under dagen och ni kan installera er på platsen. Inga aktiviteter denna dag men som vanligt så brukar 
det lösa sig med umgänget på platsen och tiden bara rullar på. Stenmagasinet är öppet så där har vi en träfflokal om 
vädret skulle vara dåligt.  
 

Fredag 29/4 
Många kanske kommer under dagen och vi fördriver tiden med umgänge och underhåller varandra. 
KL. 18,00 tänder vi grillarna nere vid Stenmagasinet och var och en tar med sig vad man vill ha både till strupen och 
magen.  I samband med detta så kommer vår Värmlandstrubadur Per i Vråa att spela och underhålla oss.  
 
 

Lördag 30/4 
Kl. 13.00 Årsmöte i Stenmagasinet. Efter årsmötet serveras det kaffe och tårta. 
Kl. 18.00 Serveras det Högrevsgryta med rostad potatis, sallad, picklad rödlök och vitlöksbröd nere i Stenmagasinet. 
Förhoppningsvis kommer det att passa alla. Men det kommer att finnas fiskalternativ för dom som inte äter kött.  
Alternativ finns även för vegetarianer och vid allergier. OBS! Meddela detta vid anmälan.   OBS! Medtag egen dryck.  
I samband med detta så kommer Per i Vråa att spela och underhålla oss.  
Senare på kvällen så tänder vi Valborgselden och i samband med den så fixar vi lite korv och hälsar Maj välkommen. 
 

Söndag 1/5 
Hemresedag och avslutning på detta årsmöte.  
Kl. 11,00 Vi avslutar denna helg med en gemensam avskedsbrunch. Pytt i panna och stekta ägg. 
Vi packar ihop våra saker och tar farväl av varandra för denna gång.  
Förhoppningsvis så ses vi under sommaren någonstans eller sporadiskt efter vägen. 
 
Under hela helgen så finns utrymme för den som vill att sälja delar utanför egna fordonet eller vid Stenmagasinet. 
Delar som blivit över vid bussbygget, loppisprylar, hemslöjd eller något annat ni vill avyttra. 
 

Mera information finns på separata sidor. 
 

Välkomna Till Årsmötet i Hästviken 2022 
Tommy & Maggan HBV 1 och övriga i HBV-s styrelse! 
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Lite information om Årsmötet och vägbeskrivning. 
Årsmöteshelgen Hästviken 28/4–1/5 2022 

Kostnader & anmälan 
 

Årsmötesträffen är kostnadsfritt detta år. 
Lägg den kostnaden på bränslekostnaden och kom till årsmötet 

 
Eftersom det inte finns något anmälningsformulär på hemsidan så får vi ta det via klubbens e post. 
Vi kommer att sända ut ett anmälningsformulär till alla er via e-post som bifogad fil som ni kan fylla i.  
Vi vill ha er anmälan snarast och absolut senast den 23/4. på klubbens e-post  info@husbussensvanner.net   
Meddela ankomstdag och avresedag samt hur många ni är. Samt om ni är allergiker, vegetarian mm 
 
 
 
 

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  
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). 
 

Frågor? Samt kontaktpersoner och tele under träffen: 
hbv1-tommy@husbussensvanner.net  Tommy 070-399 18 28   Maggan 070-594 76 53 

 

Välkomna till 2022 års årsmöte hälsar vi i Styrelsen. 
Kent HBV 91. Runar HBV 218, Rolf HBV 76, Tommy HBV 1. Börje HBV 216, Johny HBV 120, Patrik HBV 419. 
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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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