Falun 2018-04-23
Det närmar sig med vårsteg för nu har snön smält bort eller regnat bort. Skönt med snöfritt! Här är
vår lyxbuss som Kjell får äran att köra oss i till Roslagen i maj.
Vi blir 28 st. som spelar golf på fina Väddöbanan. Avresan sker med start i Mockfjärd hos Kjell fredag
den 18 maj kl. 07.30. Nästa busstopp blir vid pappersstugan Djurås c.a 07.45. Stopp vid Konsum 07.55
och vid Gamla skolan Djurmo 08.00. sista stoppet vid centralstation i Borlänge c.a 08.20-08.30 Det
här året ska vi inte vända bussen utan samtliga ska kollas av innan vi lämnar Borlänge. Blir ett stopp
utanför Sala där vi kan inta medhavd fika och även uträtta andra behov. Räknar med att vi anländer
till Grisslehamn runt 13.00. Där intar vi våra sängplatser och de som har energi bäddar sin säng.
Klockan 14.30 går vi till Eckerölinjens hamn TILLSAMMANS. Går du själv tala om det för Meta. Vi är
26 stycken som äter smörgåsbordet ombord på båten kl.15.00. Då vi kommer tillbaka till Solgården
äter vi en ostbricka . (behöver betala 25:- på bussen för den då budgeten blir lite skral då inte alla
åker buss) Hoppas att det är okey? Vi äter frukost med början 07.30 för att komma i tid till golfen
där i år damerna får gå först. Väddö GK har bestämt.
Efter spelet då vi kommer hem till Grisslehamn igen får var och en ta ansvar för sin egen middag.
Handla i ICA -affären i Grisslehamn, Pub Grynnan som erbjuder hämtpizza och även andra goda
maträtter. Kanske Havsbaden har öppnat sitt kök, i skrivandes läge oklart. Finns Marinan, Kalaset
vilka båda stänger kl.18.00. Vi har tillgång till Solgårdens kök under förutsättning att vi diskar efter
oss. Söndagmorgon frukost 07.30,packa ihop och vara i bussen 09.00. Vi åker till Väddö och tar
återigen en golfrunda innan vi på eftermiddagen styr hemåt. Hemkomst beräknas c.a 20.00 kan bli
tidigare.
Solgården har fått kommunalt vatten och avlopp vilket gör att tomten är i uppgrävt skick vilket gör
att det är diken och lera att hoppa över.
Allas viktiga kom ihåg!
Var i tid till bussen, lämna golfvagn hemma, packa i lakan och handduk. Ta med ditt bästa humör.
Titta på väderleken och se om du behöver packa regnkläder( hoppas absolut inte)
Har du funderingar ring Kjell som är vår eminente chaufför 073-9644234 eller resesamordnaren
Meta 076-8010929.
Väl mött till fina och trevliga dagar i Roslagen.

