
     24 April 2022 

Inbjudan till en resa till Sala Silvergruva och Apotea´s 
näthandelslager i Morgongåva 
 

Välkomna att resa till Sala den 30 maj 2022 
 

Program 
Avresa med buss från Resecentrum hpl. E3 kl 08.45,  därefter från Boländerna kl. 09.00 (vid Media 
Market parkering) till Sala dess Silvergruva.  
En guidad visning av gruvan på dess 155 metersnivån är där inbokad. 

 
Efter en fem minuters lång färd med den moderna 
”malmtunnan” dvs gruvhissen, når vi en malmbotten i 
gruvan, som till största 
delen bröts under 1700-
talet och döptes efter den 
samtida drottningen Ulrika 
Eleonora. Här nere möts vi 

av ringlande gruvgångar, som leder förbi bockorter, 
större och mindre bergrum samt grundvattennivån, 
vilken visar sig i form av en underjordisk sjö. 
På 155-metersnivån finns den underjordiska  
Konsertsalen, som 2008 döptes efter kronprinsessan 
Viktoria. Även den uppvärmda Gästabudssalen 
finner du här, vilken idag används till bl.a. 
filmvisning och olika upplevelser med mat o dryck. 

Här syns tydliga spår från flera århundraden: gruvorter och salar brutna under 1700-och 1800 tal liksom räls och 
väl synliga rester från zinkbrytning på 1900-talet 
 (OBS.!! Det är bara 2 grader nere i gruvan så ta med något varmt att sätta på dig då) 

 
Efter gruvbesöket åker vi till Måns Ols Utvärdshus, café och 
restaurang där lunch serveras. Restaurangen ligger naturskönt vid 
sjön Långforsen. 
 
Därifrån återvänder vi mot Uppsala och stannar till vid Apotea´s 
näthandelslager i Morgongåva. Rebecca Rehn, VD-assistent och 
affärsutvecklare på Apotea har lovat guida oss där. 

Blir det tid över så kan sugna ta en kopp på det populära kaféet ”Ramsjö gård” strax intill. 
 
Antalet medlemmar som kan följa med är max 45 st. 

Anmälan tidigast den 2 maj kl. 09:00 och senast den 9 maj. 

Anmälan göres till Arne Larsson 0706448034 alt. Agneta Lundin 0739979615 med telefon alt. sms. 

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 mejl till de medlemmar som vi har mailadress till och med brev till de 

medlemmar som ej har uppgett någon mailadress.  


