
     16 april 2017 

Inbjudan till vårresa.  
 

Välkomna att resa till Avesta, Ängelsberg och Skultuna den 7 juni 2017 
 
Program 
Avresa med buss från Roslagsgatan 8.15 (vid UKK), därefter från Boländerna kl. 08.30 (vid Media 
Market parkering), till Avesta och Koppardalen. 
Guidad visning av muséet och kraftverket I Koppardalen.  
Lunch vid restaurang i Avesta. 
Bussresa från Avesta via Norberg, Ängelsberg, Ramnäs till Skultuna. 
Fika och besök på mässingsmuseét i Skultuna samt fabriksbutikerna, för de som vill shoppa.  
Åter Uppsala vid 17:00 - 17:30 tiden 
 
Koppardalen är ett bruksområde i Avesta med anor från 1600-talet. Här drevs fram till 1938 en 
järnbrukshytta med rostugnar och masugnar. Nu har mycket rustats upp och används idag till 

utställningar, musikkonserter och teater-
föreställningar. Den andra delen av 
Koppardalen består av en företagspark 
med allt från Outokumpu Stainless AB 
avdelning för forskning och utveckling, 
OKQ8:s kundtjänst, Bagheeras huvud-
kontor till Storel. Det gamla 
tunnplåtverket i Koppardalen har gjorts 

om till en modern sporthall men med de industrihistoriska spåren kvar. 
 
Efter lunch gör vi resan över Ängelsberg och tittar på förödelsen efter den 
omfattande skogsbranden i Västmanland år 2015. 
 
 

Sedan går färden till Skultuna Messingsbruk & Fabriksbutiker Här 
finns en rad intressanta historiska byggnader som idag är fyllda med 
olika aktiviteter. Skultuna Fabriksbutiker erbjuder oslagbara 
fabrikspriser på stora mängder utgående och 2:a klass sortiment från 
ett 20-tal leverantörer som Orrefors, Kosta Boda, Ekelunds, Snö of 

Sweden, Målerås och självklart Skultuna. Det 
nyrenoverade Bruksmuseet ligger i anslutning och har 
fri entré. 

Antalet medlemmar som kan följa med är max 50 st. 

Anmälan tidigast den 15 maj kl. 09:00 och senast den 24 maj. 

Anmälan göres till Arne Larsson 0706448034 alt. Agneta Lundin 0739979615 eller via vår mailadress 

vfvetua@gmail.com 

I samband med att du anmäler dig, ber vi dig sätta in 200 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://skultuna.com/se/

