Välkommen till årsmöte på Vikbolandet
den 28-29 juli 2018
Årsmötesförhandling hålls den 28 juli på gården
Vikbolandsstruts, Vånga Häradshammar på Vikbolandet.
På gården finns möjlighet att
på nära håll möta Strutsen,
jordens största nu levande
fågel, som går fritt i stora
hägnader med möjlighet att gå
in när de själva önskar. I
gårdsbutiken säljs det goda
och nyttiga strutsköttet samt
kött och charkprodukter av 7
ytterligare djurslag (nöt, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin,
häst och lamm). Det finns också andra lokalt producerade
delikatesser från trakten.
Här kan man även handla
hantverk och presentartiklar,
t.ex. strutssalva, äggljuslyktor
och fjäderpennor m.m. Även
exklusiva strutsskinnsprodukter såsom väskor, bälten, plånböcker m.m. finns att köpa.
Övernattning sker på STF:s
vandrarhem i Sköldvik, som
ligger precis intill havet i
Arkösund. Här börjar man
dagen med att titta ut över
kobbar, skär och öppet hav.
Möjlighet till bastu och bad
finns.

På söndagen planeras för en utflykt till Forsman´s lax & lamm
på ön Aspöja, en vacker och öppen ö med ett välbetat
kulturlandskap. Där har funnits betande djur sedan 1500-talet. I
markerna finns många blommor och örter som är gynnade av
att gräset hålls kort. Här betar Helens får och lamm.

Fredag 27 juli
För er som kommer på fredagen finns möjlighet till grillkväll
vid vandrarhemmet.
Ta med vad ni önskar grilla.
Lördagen 28 juli
08.00 – 09.30 Frukost på Sköldviks vandrarhem.
Frukost kan intas i vandrarhemmets restaurang för 100: -/pers.
Det finns även möjlighet att ordna egen frukost i
vandrarhemmets kök och samlingslokal.
10.00 – 11.30 Eventuell bryggvandring i Arkösund.

Varför inte utforska Arkösunds historia genom en
bryggvandring bland vackra båtar där du hittar små skyltar som
berättar om svunna tider genom bilder.
11.30 – 12.00 Samåkning till Vikbolandsstruts.
Medlemmar som kommer under dagen ansluter
på Vikbolandsstruts.
12.00 – 13.00 Guidad tur hos strutsarna (ca 45 min).
13.00 – 14.00 Lunch på Vikbolansstruts. Pris 200 kr/pers.
Meny: Marinerad och grillad strutsfilé, potatisgratäng, sallad
och öl/loka.
Kaffe/te på maten med strutsäggskaka eller strutsäggsglass
tillverkad av Sänkdalens gård (Vikbolandet).
Efter maten kan man titta och handla i gårdsbutiken.
14.30
ca 17.00
19.00

Årsmötesförhandling
Återresa till Sköldviks vandrarhem
Middagpåvandrarhemmets restaurang.
Pris 195 kr/pers.

Meny: Hjorthamburgare med tillbehör och öl/loka.
Restaurangen har fullständiga rättigheter.
Söndag 29 juli
07.30 – 08.30
09.30 – 10.00
10.30 – 11.30
12.00 – 13.00

Frukost på Sköldviks vandrarhem, se ovan.
Båtresa från Arkösund till Aspöja.
Guidning på ön av Helen Forsman.
Lunch. Pris 175 kr/pers.

Meny: Skärgårdsbuffé inkl. dryck, kaffe och kaka.
Buffén består av rökt o gravad lax, tunnbrödsrulle,
kassler, sallad m.m.

16.00 – 16.30 Återresa till Arkösund.
Föreningen står för guidningar samt båtresa till och från
Aspöja.
24 bäddar är preliminärbokade på vandrarhemmet i 3 st. fyrbäddsrum, 3st. två-bäddsrum, 2 st. två-bäddsstugor samt 2 st.
en-bäddsrum. Dessa är preliminärbokade till den 30 juni.
Husdjur är tillåtna. Ett begränsat antal djur-rum finns.
Kostnad: fyr-bäddsrum 1 600 kr (400 kr/bädd), tvåbäddsrum/stuga 800 kr (400 kr/bädd) och en-bäddsrum 500 kr.
Sänglinne (handduk, påslakan, örngott och underlakan) kan
hyras för 100 kr/set, alternativt tas med.
Städning av rum kan köpas för 200 kr/rum, alternativt görs
själv.
Vandrarhemmet har ett begränsat antal (3-5 st.)
husvagns/husbilsplatser. Hyra 200 kr/plats.
Intresseanmälan görs till tfn: +46-12520289, E-post:
skoldvik@telia.com.
Anmälan till årsmötet, med boende i vandrarhemmet, måltider
samt resa till Aspöja, gör du senast den 30 juni till Torgny via
mail: taff@telia.com eller tfn 0708-81 40 27, 0125-500 85.
Anmälan är bindande.
Kostnad för boende samt mat sätts in på bankgiro 5971-7926 i
samband med anmälan. Ange ”Årsmöte + ditt namn”.
Anmäl ev. matallergi.
Övrigt:
I Arkösund, 2 km från vandrarhemmet, finns hotell,
campingsplats, affär och diverse restauranger.

Vägbeskrivning:
Till Sköldvik: Åk väg 209 till Arkösund, ca 50 km öster om
Norrköping. Kör ca 2 km på Värdens ände vägen från
Arkösund.
Till Strutsgård: Åk väg 209 till Häradshammar, ca 30 km öster
om Norrköping, (3 km öster om Östra Husby). Följ skyltning
”Strutsfarm”. Avstånd 6 km.
Resande på E4 norrifrån kan ta väg 504 genom Kolmården,
från Jönåker till Östra Husby.
(På E4 skyltat: Kolmårdens djurpark, Östra Husby, färja).
Välkommen hälsar Margareta och Torgny af Forselles

