
2019-03-20 
ÅRSRINGARNAS Vårprogram 2019 

 
OBS! Anmälan sker genom e-post till claes-tornerhielm@tele2.se 

 

Ange i anmälan vilken Årsförening eller Årsring, som Du tillhör!!   

 

 
 

Tisdagen den  12 februari kl 1000 besöker vi   

Stockholms nya leksaks- och seriemuseum i Bergrummet 

på Skeppsholmen. 
Vi får en guidad tur, lekfulla turen, vilken tar 1,5 h. 

 

Anmälan senast den 4 februari till bill@kth.se och insättning av 175 

kr/person till bg 118-8853. 

 
 

Tisdagen den 16 april kl 1000 besöker vi HAMN, 

Historie-Arvsmuseet i Nacka. Sveriges första slagfältsmuseum – 

museet som berättar historien på plats .Museet HAMN öppnade 1 juni 

2014 och ligger i den renoverade marinbyggnaden Saltsjö Pir vid 

Baggensstäket i Fisksätra.  Den smala och grunda vattenvägen 

Baggensstäket har en fascinerande tusenårig historia som farled mellan 

Östersjön och Stockholm. Sju säsonger av arkeologiska utgrävningar 

på slagfälten kring Baggensstäket har idag resulterat i över 1000 

föremål. Somliga fynd är daterade vikingatid, det äldsta fyndet är en 

dolk daterad till slutet av 300-talet. Men de flesta föremålen kommer 

från slaget vid Stäket 1719. 

Vi får här en guidad tur. 

Efter besöket kan vi intaga en gemensam lunch på Restaurang Saltsjö 

Pir, vilket ligger vägg i vägg med museet. Lunchpriset är ca 120:- och 

betalas på plats. 

 

Anmälan senast den 8 april till claes-tornerhielm@tele2.se 
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och insättning av 110 kr/person till bg 118-8853. Ange även i 

anmälan om Du vill deltaga i den gemensamma lunchen.  

 
 

Tisdagen den 14 maj kl 1000 besöker vi Bogesund slott, där vi 

kommer in i 1600-, 1700- och 1800-talet. En kunnig guide tar oss  på 

en 60 minuters tur genom slottet och vi får lära känna slottets ägare 

samt få en återblick av stormaktstiden. 

I bottenvåningen finns ett kapell med plats för 50 personer. Under 

sommaren hålls gudstjänster och konserter, men det kan även användas 

för barndop, bröllop eller begravningar.  

I bottenvåningen finns vackra källarvalv och på första våningen en 

vinterträdgård med plats för 65-70 sittande gäster. Nu finns även den s 

k 1800-talsmatsalen att tillgå. I festsalen med sin fantastiska 1600-

talsmiljö på det översta planet kan ordnas fest för upp till 130 sittande. 

Efter den guidade turen så räknar vi med att intaga en gemensam lunch 
på Waxholms hotell.  

OBS! Ni får själva ordna transporten till Bogesunds slott. Således 

transport organiseras inte av oss.  

Vi träffas vid ingången till slottet. 
 

Anmälan senast den 6 maj till claes-tornerhielm@tele2.se 

 och insättning av 110 kr/person till bg 118-8853. Ange även i 

anmälan om Du vill deltaga i den gemensamma lunchen.  
 

Hur kommer man till Bogesunds Slott? 
 

Med bil från Stockholm till slottet: 

- Tag E18 mot Norrtälje. 

- Tag till höger vid Arninge mot Vaxholm (väg 274). 

- Efter 7 kilometer tag till höger vid Ladvik. Skylt anger ”Bogesund” 

- Följ den vackra men slingriga vägen fram till slottet. 

- Avståndet är ca 35 km från Stockholm och tar ca 40 minuter i restid. 

 

Med buss från Stockholm till slottet: 

- Från Tekniska Högskolan (T-bana) vid Valhallavägen, buss 670. Tid 

ca 45 min till Vaxholm. Från Vaxholm alternativt Kulla vägskäl 
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buss  681 till Bogesunds Gård. Tid ca 10 min. 

 

Med Waxholmsbåt 

- En trevlig båtresa med Waxholmsbolaget från Grand Hôtel eller 

Nybroviken till Vaxholm. Restid ca 1 tim. 

 


