
     10 augusti 2019 

Inbjudan till Höstresa.  
 

Välkomna att resa till Roslagen den 3 september 2019 
 
Program 
Avresa med buss från Roslagsgatan kl 08.45 (vid UKK), därefter från Boländerna kl. 09.05 (vid Media 
Markt parkering) till Hallstavik-Grisslehamn-Älmsta 
 
Efter lite information om Holmens verksamhet i Sverige samt vad som görs i deras anläggning i 
Hallstavik skall vi få en guidad visning av dess papperstillverkning i Hallstavik. 
 
 
 
 
 
 
Efter visningen kommer Rickard Nilsson, ansvarig 
för vindkraftparken att informera om de nya  
vindkraftverk som uppförts i Gråska området. 
Vi kommer därefter att göra ett kort besök 
på anläggningen. 
 
Resan fortsätter mot Grisslehamn och till det nyligen ombyggda spahotellet Havsbaden där  
lunch kommer att serveras. Om tid finns så kanske vi kan få en visning av det helt ombyggda 
spahotellet med dess faciliteter. 
 
      
  
 
 
 
Efter lunchen går färden vidare till Roslagens Sjöfartsmuseum, lite utanför Älmsta, ett mycket  
sevärt museum med mängder 
av saker från Roslagens sjöfarts-  
historia och dess fiskerinäring men  
även andra historiskt intressanta saker finns där att beskåda. 
 
Antalet medlemmar som kan följa med är max 50 st. 

Anmälan tidigast den 15 augusti kl. 09:00 och senast den 23 augusti. 

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. 

Vindkrafproduktion inom 
Holmens markområden 
Mer effektiva vindkraftverk och låga driftkostnader 

driver drivkraften i Sverige. Det skapar också 

förutsättningarna för en fungerande expansion av 

vindkraft på Holmens markområden.  

Holmen är en av Sveriges största 

skogsägare som producerar kartong, 

papper, trävaror och förnybar energi från 

vatten och vind. Framtiden växer i 

skogen. 
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