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Välkomna! 
/Presidiet 
 
 

 

 

Veteranklubben Alfa ordnar 

FYRA aktiviteter! 

 
Söndagen den 3 maj – Solna Hembygdsmuseum – Modellen över Gamla Hagalund 
 
Plats/tid: Bollgatan 12 Solna (bredvid rivna fotbollstadion) kl. 13.00 – 16.00 (kom när ni vill). 
Björn Sölving berättar om Gamla Hagalund och förevisar den stora modellen av Gamla Hagalund (12 kvadratmeter)  
med över 400 hus i skala 1:200. 
Anmälan: Behövs inte. Kostnad: Gratis. Ta gärna med gäster. 
 

Söndagen den 31 maj– Solna Hembygdsmuseum – Modellen över Gamla Hagalund 
 
Plats/tid: Bollgatan 12 Solna (bredvid rivna fotbollstadion) kl. 13.00 – 16.00 (kom när ni vill). 
Björn Sölving berättar om Gamla Hagalund och förevisar den stora modellen av Gamla Hagalund  
(12 kvadratmeter) med över 400 hus i skala 1:200. 
Anmälan: Behövs inte. Kostnad: Gratis. Ta gärna med gäster. 
 

Torsdagen 4 juni Besök på Armémuseum med guidad visning. 
 
Plats/tid: Armémuseum kl. 11.45. Samling i muséets entré. Guidningen startar kl.12.00. 
Guidningen tar ca 1 timme. Efter guidningen kan de som vill äta, inta lunch i museets restaurang. 
Aktuella utställningar, som vi får guidade: Lumpen - från mönstring till muck. Kan bli många minnen som väcks. 
Raul Wallenbergs rum. Svensken som räddade tiotusentals människor undan förintelsen.  
Krig och fred. Vandra från 1500-talet till nutid. Upplev de förödande världskrigen och se värnplikten, folkhemsbygget 
och kalla kriget med nya ögon.  
Kostnad: Entré kostar 50:- Veteranklubben står för guidningens kostnad. Ta gärna med gäster. 
Anmälan till: Sven-Åke Jidenius, senast 28 maj.  jidenius@hotmail.com  tel. 070-224 23 04 
 
Onsdagen 12 augusti (prel.) Heldag: Femörefortet och F11 Museum Skavsta. 
  
Aktiviteten är planerad till onsdagen 12 augusti. Vi åker först till Femöre-fortet vid Oxelösund. Sedan uppsöker vi 
något lämpligt matställe för lunch. Efter det åker vi till Skavsta i Nyköping för att besöka F11s flygmuseum. Ta gärna 
med gäster. 
 
Femöre-fortet var tidigare en topphemlig kustartillerianläggning, som ligger insprängd i berget. Anläggningen byggdes 
1962 och avvecklades 2003. Den skulle försvara inloppet till Oxelösunds hamn och stad. Mycket intressant anläggning 
som är väl bevarad sedan det kalla kriget. Vi kommer att få en guidning av en person som verkligen känner till 
anläggningen. Guidningen tar ca 1 timme.  
 
Efter detta är det tid för lunch vilken kan intas i Oxelösund eller i Nyköping. 
Sedan samlas vi vid Skavsta och F11s flygmuseum, för att där få en visning av deras samlingar. F11 var en 
flygspaningsflottilj. Den består av materiel, flygplan och underrättelsepluton. Även här kommer vi att få en guidad 
visning av någon som är väl förtrogen med allt på muséet och F11s historia.  
Titta gärna på hemsidorna för: femorefortet.se och f11museum.se  
 
Kostnad: Femörefortet 90:-. Guidning ingår. 
Kostnad: F11 Flygmuseum: Entré: Gratis. Veteranklubben bjuder på guidekostnad. 
Kostnad transport:  Vi samåker med egna bilar. Bilkostnader görs upp med chauffören. 
Anmälan till: Sven-Åke Jidenius, senast 3 aug.  jidenius@hotmail.com  tel. 070-224 23 04 
Vi återkommer på hemsidan i slutet på juli med exakta tider kring detta besök.  

 

  


