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Medlemmar i F3 Kamratförening 

och övriga intresserade Hälsas 

Välkommen ! 

   1-dagsresa till bl a Askersund och 

besök på Stjärnsunds slott med guide. 

Detaljprogram på anmälningsblankett .  

    Resan sker i egen buss, (Vikingbuss), 

startar från FV-museum i Malmslätt, 

egna fordon kan parkeras på Museets P-

platser .   

    Stjärnsunds slott byggdes under åren 1787-1808. Slottets duktiga guider lotsar oss 

igenom slottets bäst bevarade byggnader och interiörer, Här finns även gårdsbutik där 

man kan shoppa loss. Innan vi kommer fram till Stjärnsunds slott så tar vi en förmiddags-

busskaffe  vid Medevi Brunn alt Hammarsundsbron. Baguett skinka/ost 

   Efter rundvandringen på slottet, står lunchen uppdukad  på MS/ Wettervik  som stävar ut 

mot Vätterns norra skärgård. Lunchen består av inkokt Vätternlax, med hollandaisesås, 

potatis, alternativ Tivedsrökt fläskfilé med tbh, läsk/lättöl, avslutas med kaffe och kaka. 

Efter ca 2 timmar ombord så angöres hamnen i Askersund. Dagen avslutas med besök på 

Venus choklad som gör handgjorda praliner. Innan vi tar plats i bussen för hemresan är det 

fri tid för vandring i staden, kanske fika, sedan kör vi direkt mot hemorten. 

   Beräknad ankomst tid hemorten, ca 18.30 

  Medlemspris:                          Ej Medlem:                       

 

Kom med som medlem, avg 100:-kr/år. Inkl medl avg och Medlemspris för 

resan:                        

    

Program med anmälningstalong bifogas. 

Antagningsbesked med inbetalningsavi skickas till anmälda deltagare. 

Välkommen med din anmälan! 

   600:-    800:- 

  700:- Ingår: Bussresa, fm fika, lunch.    

Entré  kostnader.    
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Program och Anmälningstalong. 

Program: Torsdag 2 Juni 2022 

Kl   08.00    Avresa från FV-Museum Malmslätt. Egna fordon kan ställas på 

    P-platser vid FV-Museum. 

”  09.30 Fika rast, Medevi Wärdshus alt bussfika Hammarsundsbron. 

”      10.30 Fortsatt resa till Stjernsund. 

” 12.00 Guidning på Stjernsunds slott. Besök i gårdsbutiken för shopping. 

” 13.10 Avgång från Stjernsunds slott, nu är lunchen uppdukad och  

  MS/ Wettervik stävar ut mot Vätterns norra skärgård. 

  Lunchen består av inkokt Vätternlax, alt. fläskfilé m tbh, kaffe o kaka. 

”  14.50 Ankomst Askersund. 

” 15.00 Besök på Venus choklad som gör handgjorda praliner. Smakprov. 

  Askersund på gen hand, för fika m m. 

” 17.00 Avresa mot hemorten ,när alla känner sig nöjda. 

ANMÄLNINGSTALONG:  ”Askersunds resa” 2 Juni 2022. 

Härmed anmäler jag/mig följande deltagare:            Matalternativ: LAX.  KÖTT. 

Förnamn:………………………..Efternamn:………………...................         

Förnamn:………………………..Efternamn:………………...................    

Förnamn:………………………..Efternamn:………………................... 

              Antagningsbesked och inbetalnings avi skickas till:   

 

E-post adress: ………………………………………………………… 

Förnam:…………………………..Efternamn:…………………………….. 

Bostadsad:………………………..Postnr:……………Ort:……………….. 

Tfn:……………………………….Mobilnr:……………………………….  

Anmälningstalongen kan skickas till:  Epost:   stigolov.carlsson @bredband.net 

 Alt pr post:                   

 S-O Carlsson                     

 Aftongatan 92                            

 589 53 Linköping 

Ev övriga upplysningar: Ring S-O 

013-15 23 23    0705-11 23 23 

Anmälan tillhanda senast 11Maj 2022. 


