
Roslagen den 4/8 2020
med

SPF Laxen

Vi börjar dagen med avresa från kommunhuset i Skutskär kl. 08.00 och f.d Annonsbladet i 
Älvkarleby kl. 08.10. Vi åker förbi Hallstavik och ut på Väddö via bron vid Trästa med den 
fina utsikten över Väddö kanal. Väddö Gårdsmejeri är ett av de första lokala gårdsmejerierna i
Sverige och är inrymt i nya lokaler i Karl-Ivargården som ägs och drivs av familjen Edlund 
sedan över etthundra år. Vi börjar med att dricka en kopp förmiddagskaffe med ostkaka innan 
vi får se och höra hur osttillverkningen går till. Naturligtvis får vi också provsmaka de olika 
ostarna. I gårdsbutiken kan vi handla av deras hemmagjorda glass och övriga mejeriprodukter 
som dom tillverkar, här finns även delikatesser från andra lokala producenter. 
Efter besöket i gårdsbutiken åker vi till Roslagens sjöfartsmuseum i Älmsta. Museet visar 
rospiggens sjöfartstraditioner med postföring över havet, skärgårdsfiske, båtbyggerikonst och 
inte minst sjöfartens servicenäringar såsom fyrbetjäning, lotsning och sjöräddning. Här finns 
även en intressant historik om Väddö kanal. Vi får en introduktion av en av de 
ideelltarbetande medarbetarna som också visar en kort videofilm innan vi på egen hand går 
runt och ser på de många utställda föremålen. 
Nu väntar lunchen på Åtellet i Norrtälje, namnet har det fått efter sitt läge vid Norrtäljeån nere
i hamnen. Efter en god lunch och en stund på egen hand i den gamla mysiga stadskärnan med 
alla trähus är det dags att åter stiga på bussen. Vi åker RV 76 hemåt, på vägen passerar vi 
Östhammar och kommer till Forsmark Bruk där vi gör ett stopp för eftermiddagskaffe i det 
gamla mejeriet som idag är Wärdshuset. Efter kaffet tar vi en improviserad rundtur i bruket 
och får historien om Forsmarks Bruk.
Tillbaka i Skutskär är vi cirka 18.15 efter en dag i det vackra Roslagen.

Pris: 695: - per person vid min. 30 personer.

Inkl.
Resa i turistbuss med toalett. (Max 49 platser)
Förmiddagskaffe med ostkaka.
Lunch.
Eftermiddagskaffe.
Entré och visning enl. program.

Anmälan till Hans Friskman 070 558 19 44 eller Sten Ryman 073 729 08 92
Sista betalningsdag den 20/7 2020 till bg 5127-2417 Sundbergs Busstrafik AB
Ange namn och vilken resa det gäller på betalningen.

Sundbergs Busstrafik AB


