
     21 augusti 2016 

Inbjudan till en Nordupplandsresa. 
 

Välkomna att resa med Vattenfallsveteranerna till Viksta Traktormuseum och Örbyhus Slott den 14 

september 2016. 

Avresa från Resecentrum kl.09.00 och Media Markts parkering vid Boländerna i Uppsala kl. 09.15 

Vi kommer först att besöka Viksta traktormuseum.. 

Vid museet kommer vi att få information kring traktor-

museets historia samtidigt som deltagarna bjuds på 

kaffe med bröd. 

Museet har under de 

gångna åren rönt stor uppmärksamhet. Flera besök har också gjorts av 

veterantraktorentusiaster från många andra länder, bland annat Norge, 

Island, Danmark, Finland, Tyskland, Australien, Estland, Åland och USA 

 

Därefter bär det av till Örbyhus Golfbana där vi skall äta lunch på klubbens restaurang beläget i anslut-

ning till golfbanan.  

Efter lunchen skall vi besöka Örbyhus slott där med guidad visning av slottet.  

Örbyhus Slott ligger i norra Uppland, 4-5 mil norr om 

Uppsala i en trakt som vid flera tillfällen varit skåde-

plats i den svenska historien.    

Slottet gjorde rikshistoria 1577 då den avsatte kungen 

och tillika Gustav Vasas äldste son, Erik XIV, dog här. 

Blev han förgiftad? 

Barockslottet Örbyhus ägdes i början av 1700-talet av de Geer på Leufsta som gjorde både Leufsta 

och Örbyhus till fideikommiss för sin brorson, vetenskapsmannen Charles de Geer. Under de två år-

hundraden som följde var det namnen de Geer, von Platen, de la Gardie, Klingspor och Barnekow som 

satte sin prägel på Örbyhus. 

 

Åter Uppsala vid 16 tiden 

Antalet medlemmar som kan följa med är max 50 st 

Anmälan tidigast den 24 augusti 09:00 och senast den 31 augusti. 

Anmälan göres till  

Gunnar Årvik 070-6227682 

Arne Larsson 070-6448034 
 

 I samband med att du anmäler dig, ber vi dig sätta in 100 kr på Plusgirokonto:105 94 63-8 

Välkomna 

Styrelsen 

 

PS. Denna inbjudan kommer denna gång att skickas ut via mail och med brev till de medlemmar som ej har mai-

ladress. 


