
Tommy Aasa
Ekoxevägen 9, 18438 Åkersberga

VAPENBRÖDERNAS HÖSTMÖTE 2021

CORONASÄKERT OMBORD PÅ MÄSSFARTYGET 

”SEGELKRONAN”

anmälan:

kostnad:

transport:

plats:

Du anmäler dig senast 
torsdagen den 7 oktober   

genom att ringa eller sända ett e-mail 
till Staffan Vestin, 08-768 28 07 eller 

070–725 29 21 eller svestin@icloud.com 
Ange tydligt ditt namn.

Kostnaden för Höstmötet är 200 kronor vilket du 
sätter in på Vapenbrödernas Bg-konto 473-0537, 

senast fredagen den 22 oktober. 

Transport genom egen försorg. 

Ombord på Segelkronan,  
Sjöofficerssällskapet, Stockholm, SOSS, 

mässfartyg på Skeppsholmen, Östra Brobänken, 
nedanför Långa Raden.

Kallelse till

Vägbeskrivning till Skeppsholmen:

Buss 65 går följande väg; Åhléns City–Sergeltorgs-
rondellen–Hamngatan–Regeringsgatan–Jakobsgatan–
Gustav Adolfs torg–Strömgatan–Södra Blasieholms-
hamnen (Nationalmuseum)–Skeppsbron–Svensk- 
sundsvägen (Östasiatiska museet, Arkitektur–/
Moderna museet)–Kastellholmbron.

Ni ska åka på följande sätt:

è Ta er till T-centralen och busshållplatsen  
mittemot Åhléns City.

è Ta buss 65 med avgång 17.56 och framme  
18.10 eller avgång 18.15 och framme 18.27.

è Stig av vid ändhållplatsen Kastellholmsbron.

è Gå bakåt från ändhållplatsen mot Östra  
Brobänken tills ni kommer till MS Segelkronan. 
Den sträckan är ca 100–150 meter. Gå ombord  
och anmäl er ankomst.

è Ni som åker bil hittar parkeringsplatser längs 
Södra Brobänken. Efter parkering går ni enligt 
anvisningar ovan.

Torsdag den 28 oktober 2021, kl 18.30

På uppdrag av Vapenbrödernas ordförande, Överste Hans Granlund, 
kallas härmed kamratföreningens medlemmar till ordinarie Höstmöte.

Vi har ordnat ett Coronasäkert ordinarie Höstmöte. Kravet som SOSS ställer är att 
du ska vara vaccinerad med 2 doser.

18.30
Samling och avprickning mot lista. Inköp av öl,

snaps och avec till middagen samt tid för en öl i baren.
19.00

Ordföranden öppnar mötet och föredrar dagordningen.
19.05

Middag med stor sång och glädje.
Middagen består av SOS, ärtsoppa med varm punsch samt

pannkaka med sylt och grädde. 
(Den varma punschen ingår i kuvertpriset)

20.45
Kaffe och avec

program:

Varmt välkomna! 
           Styrelsen

MÖTE
28:e

OKTOBER

Har du några frågor inför höstmötet  
är du välkommen att kontakta vår 
klubbmästare, tillika 1.vice ordförande, 
Staffan Vestin.

I samband med kaffet kommer den 
nyutnämnde chefen för Älvsborgs 
Amfibieregemente, Amf 4, överste 

Fredrik Herlitz, att berätta om 
Amfibiekåren idag och ca. 5-10 år 

framåt. Efter föredraget kommer det 
att förrättas dragning på de 3 lotter 

som ingår i priset, där ni har möjlighet 
att vinna spännande priser.  


