
     19 maj 2015 

Inbjudan till vårresa.  
 

Välkomna att resa med till Gårdsjö Älgpark och Enköpings parker den 9 juni 2015 
Avresa med buss från Vattenfalls kontor vid Boländerna i Uppsala kl. 09.00. 
 
Efter ett fikauppehåll utefter resvägen besöker vi Gårdsjö Älgpark mellan Morgongåva och Heby. Där 
kommer ”Leffe” och hans fru Ilona att ta hand om oss, och dra ”Historien om Gårdsjö Älgpark”.  
 

Gårdsjö Älgpark öppnades 2007 med Gunde och Göta, födda 2006, som första invånare i hägnet på 16 
ha. Besöksantalet har sedan stadigt ökat och 2013 var det nästan 15 000 besökare som kom och 
hälsade på älgarna. 
Älgparken har nu 19 älgar, 9 vuxna, 3 ungdjur födda 2013 och 7 kalvar födda 2014. Sedan 2014 har 
hägnet utvidgats 25 ha och torpet Solviken har införlivats i ägorna. Nu kan man även sova över mitt 
ibland älgarna – mitt i skogen och tystnaden och utan någon möjlighet att ta sig därifrån på egen hand. 
En upplevelse utöver det vanliga!  
Leffe och Gårdsjö Älgpark var en av finalisterna stora Turismpriset 2012 och har fått Turistapplåden 
och Vitsippepriset för sin verksamhet. 

Därefter bär det av till Enköping och Hotell Park Astoria för lunch.  
Efter lunch kommer Enköpings kommuns Parktåg och hämtar halva gruppen vid 
turistbyrån för rundkörning och parkguidning genom Enköpings parker. För den 
andra halvan av gruppen blir det besök på Bahco muséet, (för de som har varit 
där tidigare så blir det fria aktiviteter i staden). Efter en timme skiftas grupperna 
vid turistbyrån. 
Parktåget är ett minitåg som kör dig runt i de gröna miljöerna. Tåget har en 

guide som berättar om både parker och andra sevärdheter.  

 

Åter Uppsala vid 16:30 tiden 

 

Antalet medlemmar som kan följa med är max 50 st. 

Anmälan tidigast den 25 maj kl. 09:00 och senast den 31 maj. 

Anmälan göres till Bo Wallin 018-326030 alt.Dordie Löfberg 070-4044511 eller via vår mailadress 

vfvetua@gmail.com 

I samband med att du anmäler dig, ber vi dig sätta in 250 kr på Plusgirokonto:105 94 63-8 

Välkomna 

Styrelsen 

PS. Denna inbjudan kommer att skickas ut via mail till de medlemmar som vi har mailadress till och med brev till de 

medlemmar som ej har uppgett någon mailadress. 

mailto:vfvetua@gmail.com
http://wp.gardsjoalgpark.se/wp-content/uploads/2014/03/CIMG7400-liten.jpg

