
     3 september 2014 

Inbjudan till en Norrtäljeresa. 
 

Välkomna att resa med till Norrtälje den 23 september 2014. 

Avresa från Resecentrum (vid Eckerölinjens hållplats) kl 09:00 samt från Vattenfalls kontor vid 

Boländerna i Uppsala kl. 09.05 

Vi åker först  till Norrtälje Brenneri vid Söderby Lohärad. 

Norrtelje Brenneri erbjuder en unik möjlighet att se ett bränneri 
i genuin roslagsmiljö. Alla drycker produceras varsamt för 
hand i det landskap där en gång den Heliga Birgitta vandrat. I 
fem generationer har familjen brukat gården och efter en 
omfattande renovering och ombyggnation av gårdens lada 
stod bränneriet klart år 2002. 

Där får vi chansen att besöka ett gediget bränneri och 
provsmaka egenproducerade snapsar!  Vi kommer att få lära 
dig en del om snapsens historia samt hur man producerar 
välsmakande snapsar i anrika miljöer. Du kommer även få en 
guidad rundtur i bränneriet. Inledningsvis kommer du att få 
reda på hur frukten mäskas och hur destilleringsprocessen 
fungerar. Därefter kommer du iförd skyddskläder få besöka 

själva bränneriet med kopparpannan och ”skattkammaren”. Efter besöket i bränneriet beger vi 
oss till den inglasade hölogen från 1904 där vi skall äta lunch samt de som så önskar får 
möjlighet att själva få provsmaka olika sorter snapsar till ett pris av 100 kr som var och en som 
är intresserad själv för betala.  
Efter lunchen blir det fortsatt resa till Norrtälje där det blir stadsvandring i staden med guidad 
visning av dess sevärdheter  

Stadsvandring i Norrtälje 

Sedan 1998 är Michael Blum stadsguide i Norrtälje - en guidning som är lite 
utöver det vanliga! Med sin inlevelseförmåga och med många unika 
anekdoter, egna betraktelser och visor blir Norrtäljestad en stad som även 
kommer bli personlig för dig! Vi tas med i en resa i nutid och dåtid och får lära 
känna både poliser och spöken!  

Åter Uppsala vid 17 tiden 

Antalet medlemmar som kan följa med är max 50 st 

Anmälan kan göras till: Gunnar Årvik 070-6227682 alt. Lennart Hult 070-5399797 eller via vår 

mailadress: vfvetua@gmail.com 

 

Anmälan göres tidigast den 8 sept. kl 09:00 och senast den 16 sept. (gäller även vid 

anmälan via mail)  OBS ! Ange på anmälan var du vill stiga på bussen. 

I samband med att du anmäler dig, ber vi dig sätta in 150 kr på plusgirokonto:105 94 63-8 

Välkomna 

Styrelsen 

PS. Inbjudan kommer denna gång att skickas ut via mail och med brev, men i fortsättningen kommer brev 

endast att skickas till de medlemmar som ej har mailadress. 

mailto:vfvetua@gmail.com

