
      

 

         Inbjudan på en resa till Söderfors och Tierp Arena utanför Tierp. 

Onsdagen den 19 september 2012 hälsar vi dig välkommen på resa till Söderfors och Tierp 
Arena utanför Tierp. 
Avresa kl 09:15 från Vattenfalls kontor vid Boländerna i Uppsala 

Söderfors är en gammal bruksort. Ett järnbruk anlades på 1600-talet i syfte att smida ankare 
åt flottan. Söderfors bruk är ett av många vallonbruk i norra Uppland, men det enda 
som fortfarande är verksamt i större omfattning. I Söderfors möter Gunnar Thollander 
upp. Han åker med oss i bussen på en tur runt i Söderfors och berättar lite om bebyggelsen i 
Söderfors. De äldre bruksbyggnaderna är numera byggnadsminnesförklarade. 

Därefter åker vi till Hembygdsgården där vi går in och dricker kaffe med dopp. Efter kaffet 
delar vi på oss i två grupper varav den ena gruppen går till Gammelgården. Där får de se hur 
man levde och bodde i en bruksstuga förr i tiden. 
 
Den andra gruppen går till smedjan där Gunnar Thollander berättar mer om brukets historia 
och om bearbetning av stålet som skett och som fortfarande sker i Söderfors. Där visas även 
filmen om bruket ”Förr och nu ”. Därefter byter grupperna plats.  
När båda grupperna är klara så går vi till Herrgården och äter lunch kl 13:00 
Efter lunchen kanske vi hinner besöka Änkehuset. 
 
Därefter åker vi till Tierp Arena. Arenan är en av världens bästa dragracingbanor. Vi kommer 
att få en guidning runt hela anläggningen. 
 
Din anmälan vill vi ha senast 13 september till: 

Gunnar Årvik  tel: 070-6227682. 
Arne Larsson tel:  070-6448034 

Antalet är begränsat till 50 personer. 
För denna resa betalar du 100 kr. 

Anmälan är bindande. 
Uteblivande kommer att debiteras med 100 kr. 
 
Vi håller på att göra en hemsida, där information om föreningen,stadgar,bilder från 
resor,inbjudningar till våra aktiviteter etc. kommer att finnas: 
www.vf-veteranernaiuppsalaomr.se  
 

Välkomna 
Styrelsen 


