Inbjudan till Sverigeträffen 14 – 16 augusti Blue Knights Sweden I
Vi blev ju tvungna att ställa in träffen den 15-17 maj p.g.a Corona läget och de reserestriktioner som råder,
men vi har förhoppningen att läget ska förändras innan mitten av augusti så därför har vi ändrat datum för
träffen till 14-16/8.
Välkommen till en höstträff som vi förlagt på Mjölby vandrarhem, där vi bor i idyllisk och historisk miljö.
Vandrarhemmet är en del av Mjölby Hembygdsgård, en kulturskatt på en holme i Svartån mitt i centrala
Mjölby. På holmen samsas ett stort antal stugor från 1700- och 1800-talet och fem av husen fungerar idag
som vandrarhem. Här finns inte mindre än 25 äldre byggnader, varav de flesta är hitflyttade och trivsamt
utplacerade i en grönskande parkliknande miljö.
Vandrarhemmet är inrymt i fem olika hus. Huvudbyggnaden, benämnd Vandrarhemmet, är från 1800-talet.
Här hittar du receptionen för incheckning och här ryms ett antal rum med lite olika antal bäddplatser.
Rummen är mycket enkelt inredda och har tvättfat samt våningssängar. I vissa rum finns kompletterande
enkelsäng. Dusch och wc delas med övriga gäster och är belägna på entréplan. I det gamla källarvalvet, där
förr i tiden brännvinstunnorna lagrades, finns idag ett gästkök. Om vi bokar alla sju rummen i
huvudbyggnaden får vi den helt för oss själva.
Du kan även välja att boka något av de pittoreska stugorna från 1800-talet; Svaltorpet, Backstugan eller
Heddastugan. De charmiga stugorna har detaljer från förr, och här kan du verkligen koppla av och drömma
dig bort till en svunnen tid. Samtliga stugor har rinnande vatten, elektricitet och enkla kök. Duschar och
toaletter är belägna i separat byggnad, Bryggeriet, cirka 50 meter bort.
Kostnaden är 1 300: -/ person i dubbelrum eller 1 600: -/ person i enkelrum. Priset inkluderar övernattning
2 nätter, 2 frukostar, 2 kvällens varmrätt (säg till om specialkost vid anmälan) och självklart en läderöl. Det
finns gratis Wi-Fi och fri parkering på vandrarhemmet.
Vi kan checka in från 14/8 kl. 15.00 och utcheckning är den 16/8 kl. 11.00.
Preliminär anmälan (p.g.a. Corona läget) görs till Thomas Lundström på email thlundstrom@hotmail.com .
Betalningen för träffen vill vi sedan ha in på Blue Knights Sweden’s postgirokonto 88 71 57 -6. Skriv ditt
namn på betalningen så vi vet vem som betalat.
Absolut sista dag för betalning och anmälan är den 17 Juli.
Boendets hemsida: https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-mjolby-vandrarhem/ Adress till
träffplatsen är: Mjölby vandrarhem, Norrgårdsgatan 14, 595 41 MjölbyGPS-koordinater: N58.328772°,
E15.129478°
Har du inte varit med tidigare så tveka inte att anmäla dig. Resan i sig är ju själva målet då vi alla älskar att
köra hoj. Det finns många fina vägar på Östgötaslätten som vår past President Per-Åke Andersson kommer
att guida oss runt på.
Styrelsen
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Preliminärt Program:

Fredag:

15:00 Ankomst, incheckning och läderöl
19:00 Middag i källarvalvet (utomhus om vädret tillåter)
20:00 Gemensamt samkväm med intressanta evenemang

Lördag:

08:00 Frukost
10:00 Rundtur på fina mc-vägar på Östgötaslätten.
13:00 Lunch (på egen bekostnad)
16:00 tillbaka på hotellet för fria aktiviteter
19:00 Middag i källarvalvet (utomhus om vädret tillåter)
21:00 Lotteri och samkväm

Söndag:

08:00 Frukost
11:00 Farväl och hejdå!

