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Så är det snart dags att kasta loss från Stadsgårdskajen och ta kurs genom den svenska 
skärgården mot Mariehamn t.o.r. Under resan får vi förstås träffa våra tidigare arbets-
kamrater under gemytliga former första kvällen för att sen dagen därpå tillsammans 
sitta ner och ta del av några intressanta presentationer från några av våra veteraner. 
 

 
                                      
    
 
 
 
 

Detta får Du inte gå miste om! Boka i tid så vi kan ses onsdagen den 20 maj kl 17.00 i 
Vikingterminalen i Stadsgården och njuta tillsammans! De praktiska detaljerna finner 
Du på omstående sida. Du som är rörelsehindrad hittar också information för just Dig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Välkomna till årets 
vårkryssning  20 – 21 maj! 

   

1977 2015 

Veteranklubbens tredje hedersmedlem genom 
tiderna 

  
Lasse Fossum 

 
berättar med hjälp av medarbetare från den 

gamla goda tiden Alfaskopets historia. 

Frukost som inte går 
av för hackor! 

Torsdag fm. inleder vi med allsång 
som hyllar sommarskärgården. 

Mingel och allehanda 
aktiviteter efter middagen 
(kanske på dansgolvet?). 

Fri och bekväm transport 
från Jakobsberg tur&retur. 

Och lotteriet! Dragning 
före torsdag lunch. I vinst- 
listan hittar vi presentkort 
till tax-free m.m. 

En av veteranerna som 
bokar resa (med eller 
utan gäst) kommer att 
vinna en uppgradering 
till lyxhytt värd 850 kr! 
Veteran som bokat   
lyxhytt får pengarna 
istället!  (Gäller ej 
presidiemedlemmar.) 

Du har möjlighet att 
parkera bilen på båten 
under resan för 130 kr. 

Pris för veteran i utsides 
dubbelhytt 775 kr, för 
medföljande gäst 975 kr. 

Välkomstdrink som inleder en 
utsökt trerättersmiddag med 
vin/öl/vatten/dessertvin/kaffe/te. 

Berättare nr två under förmiddagspasset är den 
nyss från en längre USA-vistelse hemkomna 

 

Leif halvdansken Jonsson 
 

som efter kaffepausen låter oss fascineras av 
några nya äventyr som han upplevt over there. 

Lunchbuffé med vin, 
öl, läsk och kaffe! 

Ett inbetalningskort till PlusGirot finns separat i Ditt kuvert. Om Du använder 
det – glöm inte att ange avsändarnamn. Välj nu på omstående sida bland de 
läckra middagsrätterna och de prisvärda hyttalternativen och meddela oss!  

  Leif Jonsson med nytt från USA 
 

Lasse Fossum minns Alfaskop 

Vem står för kvällens 
dansmusik? 

Larz-Kristerz! 

UR  PROGRAMMET 



 
 

       FÖLJANDE GÄLLER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din anmälan ska ha kommit in senast måndagen den 4 maj och innehålla följande uppgifter: 
● Namn och födelseår för eventuell gäst   ● Hyttval för Dig (och gäst) 
● Matval för Dig (och gäst)      ● Önskemål om busstransport 
Anmälan kan göras på bilagda PlusGiroblankett (glöm inte skriva in avsändare) eller via anmälnings-
anvisningen på klubbens hemsida kombinerat med internetbetalning. Önskemål om ”hyttkompis” kan anges 
under ”Namn” i blanketten. 
 
I år har vi också reserverat Cinderellas två hytter anpassade för rörelsehindrade – en utsides och en insides. 
Dessa kostar inget utöver alternativ Kategori A nedan. Om detta är aktuellt, meddela Myntmästaren detta via 
mejl med adress  perjan.persson@telia.com  eller ring honom på 08-754 28 84. Han tar också emot önskemål 
om separata hytter, bilplats på båten (130 kr) eller något annat speciellt.  
 
 

Hyttval, samtliga hytter är utsides med fönster: 
Kategori A:  Del i 2-bäddshytt (9 m2)      Medlem 775 kr. Medlem + gäst 1750 kr 
Kategori E:  Enkelhytt (2-bäddshytt (9 m2) med soffa)  Medlem 945 kr. Gäst 1145 kr 
Kategori L:  Del i 2-bäddshytt (13 m2) lyx, dubbelsäng  Medlem 1200 kr. Medlem + gäst 2600 kr 
    

Matval, för trerätters meny i Seaview (gamla Food Garden) kl 18.00 
 Välj förrätt, varmrätt och dessert! 
Förrätt F1  Toast Skagen med räkor, pepparrot, sikrom och Rosalalimpa 
Förrätt F2  Lätthalstrad enbärsgravad renrygg med karljohanssvampsmaksatt blomkålspuré och 
 lingonsirap 
Varmrätt K  Helstekt oxfilé med rödvinssky, skirat vitlökssmör, haricots verts, bacon och 

cocktailtomat serverat med potatisfondant 
Varmrätt F  Lax- och kräftfärserad rödtunga med potatispuré och hummersås 
Dessert D1  Crème brûlée med chili- och citrongräsmarinerade jordgubbar 
Dessert D2  Chokladmousse med syltade kumquats och myntasirap 
Dryck   Vin, öl, vatten, dessertvin och kaffe/te 
 
 

  

Bussval: Markera om fri busstransport önskas från Jakobsberg stn (bussen väntar utanför smörgåsaffären 
Subway vid bussterminalens södra ände). Den avgår kl 15.15 med Björcks resor. Ev. önskemål om ytterligare 
”hållplats” meddelas myntmästaren senast den 4 maj. Till denna kryssning har vi förbokat fler båthytter än 
vanligt men om så behövs gör vi allt för att ordna ytterligare. Boka därför tidigt!  
 
IFALL NÅGOT OFÖRUTSETT INTRÄFFAR UNDER RESDAGEN FINNS FÖLJANDE MOBILA 
JOURTELEFONER FRAM TILL AVRESAN:   Ceremonimästaren Jan Nilsson: 076 166 83 83 
              Myntmästaren Jan Persson:  070 545 28 84 
 

Välkomna! 
 

Presidiet 

Samling 20 maj senast kl 17.00 i Vikingterminalen, Stadsgården. 
Ombordstigning från kl 17.15 för avgång kl 18.00.  Återkomst 21 maj kl 15.30. 

 
 

Grundpris med del i utsides 2-bäddshytt är för medlem 775 kr och för gäst 975 kr. 
Gratis busstransport ToR Järfälla. 

mailto:perjan.persson@telia.com�

