
Inbjudan till Vårträff i Stockeboda 13:e till 15:e maj 
 
Varmt välkommen till en vårträff på vårt fagra Österlen! För oss som varit med ett tag kanske minnet 
lever kvar av en träff 2011 som regnade bort, men så´n otur kan vi väl inte ha två gånger?!  
Vi hoppas och tror att alla nu ska få se Österlen från sin bästa sida… 
 
Helgen inleder vi med en läderöl från Stockebodas eget bryggeri och gör det sedan bekvämt för oss i  
nyrenoverade 4-bädds stugor. Där finns 2 sovrum, dusch/wc, pentry/matplats och allrum samt en 
rymlig altan. 
 
Frukostbuffé kommer att serveras i resturangen eller repektive stuga, beroende på rådande 
restriktioner. 
 
På fredagen grillar vi gemensamt och hoppas kunna sitta ute – bord och stolar hämtar vi från  
stugornas altaner och här är gott om utrymme så vi kan göra det trevligt för oss.  
I fall vädergudarna trots allt är emot oss får vi duka långbord i konferensrummet istället 
 
På lördagen, efter en mc-runda i omgivningarna, serveras middagen i den mysiga resturangen. 
 
Badtunna vid ett tillfälle, en satt tid, ingår. Bara att bestämma när vi vill nyttja den! 
 
Serveringstillstånd gäller i resturangen, där vi bl.a kan njuta av Stockebodas egen öl… 
För övrigt är det fritt fram med valfria drycker både runt stugorna och i konferensrummet.  
 
Priser 
Dubbelrum 2 nätter, där lakan/handdukar samt städning ingår, inklusive frukost och middag 
1770:- / pers.   
Enkelrum 2 nätter, lakan/handdukar samt städning, frukost och middag 
2520:- / pers.  
 
Anmälan mailas till mig, senast 1 april, och är bindande så snart den betalats till kassören.  
Uppge namn och rumstyp samt ev. önskemål om vem du vill dela stuga med.  
Betalningen ska till vårt pg 88 71 57 -6, glöm inte uppge namn även här! 
Utförligare program kommer att skickas till alla som anmält sig.  
 
Mer info, bilder, vägvisning mm hittar du i länken www.stockeboda.se 
där du även anmäler ev. matallergier/särskilda önskemål.  
 
RwP! 

Håkan Torshall 
Vice President  
Blue Knights, Sweden I 
E-post: hakan@torshall.se 
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