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Plats: BERGA för ankomst och förläggning samt GÅLÖ-basen för avslut 

 

EKONOMI 

Kamratmiddag på onsdagen samt kostnader för guidad visning, m.m. på Veteranflottiljen Gålö, kostar 

500 kr och skall betalas före den 15 april till vårt Pg konto 618 45 79-8 direkt eller vårt Swish nummer 

123 666 23 81. 

Senaste anmälningsdag är 2023-04-15. Anmälan sker företrädesvis digitalt via denna länk  

Anmälan årsmöte 2023. Länken kommer även finnas på vår hemsida, eller insändande av 

anmälningsblanketten. För upprättande av röstlängd till årsmötet förutsätts att du har erlagt din 

medlemsavgift för år 2023. 

 

TRANSPORTER 

Resa till och från mötet ordnas av den enskilde. Det är extra viktigt att de som kommer med bil, anmäler 

regnr om behov av att medföra bilen in på området föreligger, samt anger möjlighet till samåkning. 

Transporten mellan Berga och Gålö kommer att ske med egna bilar och samåkning. 

För er som åker tåg/buss till & från Stockholm så fortsätter man med pendeltåg från Sthlm C till 

Västerhaninge och därefter Buss 846 till Berga. Restid ca 1 tim. 

Den som flyger till Arlanda tar buss 583 till Märsta, pendeltåg till Västerhaninge och buss 846 till Berga. 

Restid ca 2 tim. 

Dessa resor kan du göra med Stockholmslokaltrafik på ditt betal/kreditkort till kostnaden 39 kr enkel resa. 

Om du är pensionär och registrerar detta på ditt kort på SL hemsida blir priset 26 kr enkel resa. I enkel 

resa inkluderas alla byten inom 75 minuter. 

 

KOST och LOGI 

Måltider intas enskilt i Matsalen Berga på egen bekostnad. Betalning kan ske med kort.  

Frukost 55 kronor, lunch & middag 110 kronor. 

 

Vi bor i Kasern ODEN, sängkläder ingår. GLÖM INTE egen handduk, hänglås till klädskåpet och 

namnbricka om ni har. 

 

  

Kallelse till årsmöte och besök vid Berga 2023-05-23--25. 

https://forms.gle/TLHqZ1p54bLjYeyRA
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PROGRAMUTKAST FÖR KAMRATOFF ÅRSMÖTE 2023 

Tid Verksamhet Anm 

Tisd 05–23 

Före 1300 

1300-1400 

1400-1500 

1500-1700 

1700-1800 

1800-2200 

Möjlighet till lunch (stänger 12:30) 

Tilltransport och inpassering 

Inkvartering Kasern Oden 

Kaffe, ori om Berga och AMF 

Årsmöte 

Middag  

Museibesök / Mingel på Mässen 

Matsalen BERGA 

Egna handdukar, hänglås till 

klädskåpet medföres 

 

 

Matsalen 

 

Onsd 05–24 

0630-0800 

0800-0900 

0900-0930 

0945-1130 

1145-1245 

1300-1500 

 

1500-1530 

1800-1830 

1830-2200 

 

Frukost 

Ori om verksamhet på MUSKÖ 

En försvarsattachés vardag 

Genomgång och besök 43. uhdiv 

Lunch 

Genomgång LogE, besök fordons-, 

amfibie- och dykverkstäder 

En vapeninspektörs vardag 

Bar öppen 

Kamratmiddag 

 

Matsalen 

Njord 

 

Trossö 

Matsalen 

Hkphangaren 

 

 

Mässen Slottet 

Slottet Berga 

Torsd 05–25 

0630-0900 

0915 

1000-1200 

1200-1245 

1245-1300 

1300-1400 

 

Frukost, städning och packning 

Transport från BERGA till GÅLÖ 

Guidad visning Veteranflottiljen 

Lunch 

Avslutning Kamratmötet 

Ev rundtur med torpedbåt eller SPICA 

båt i skärgårdsområdet. 

 

 

Samåkning i egna bilar 

Se www.veteranflottiljen.se 

 

 

På egen kostnad och efter 

särskild anmälan. (1000—

1500 kr per deltagare) 

Slutligt program med karta över området sänds ut digitalt till alla anmälda deltagare ca 2 veckor före 

mötet. 

  

http://www.veteranflottiljen.se/
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Anmälan årsmöte och besök vid Berga 2023-05-23—25 
 

Anmälan: sker företrädesvis digitalt via denna länk Anmälan årsmöte 2023. eller skicka denna blankett 

till:, torgny.henryson@kamratoff.se eller Torgny Henrysson, Alsnögatan 48, 116 44 Stockholm. Tel: 070-

355 08 86.  

Betalning: 500 kr, som inkluderar kamratmiddag och kostnader vid Veteranflottiljen på Gålö, görs till 

vårt Pg konto 618 45 79-8 eller Swish nummer 123 666 23 81.  

 

För upprättande av röstlängd till årsmötet förutsätts att du har erlagt din medlemsavgift för år 2023.  

 

Anmälan och betalning måste ha inkommit senast 2023-04-15. 
Denna tidpunkt är för att slutligt volymbehov skall kunna anmälas de olika aktörerna.  

 

Namn:___________________________ 

 

Medlemsnummer:____________________ 

 

☐ Övernattar i kasern ODEN 23/5 ☐ Övernattar i kasern ODEN 24/5 

 

Avser äta följande måltider: (Frukost 55 kronor, lunch & middag 110 kronor) 

☐ Lunch 23/5  ☐ Middag 23/5 

☐ Frukost 24/5 ☐ Lunch 24/5 

☐ Frukost 25/5 

☐ Avser deltaga i kamratmiddagen 24/5 

 

☐ Åker egen bil ☐ Har behov av att köra in på kasernområdet  

 

Regnummer:________ 

 

Kan ta pass: _______________(Antal)  Samåker med/från: ________________ 

 

☐ Avser deltaga i besöket på Gålö 25/5 

 

☐ Önskar medfölja på rundtur med torpedbåt/motsv, eftermiddagen den 25/5, på egen bekostnad 

Pris (1000 -- 1500 kr) beror på deltagarantal och val av båt som i sin tur beror på hur många som är 

intresserade av detta. 

 

Övrigt (Specialkost, allergier ,alkoholfritt), eller annan synpunkt 
 

 

 

 

https://forms.gle/TLHqZ1p54bLjYeyRA
tel:070-35508
tel:070-35508

