
SRB-BLADET   2 • 114

Boende: Scandic Bollnäs ligger i 
centrala Bollnäs, med utsikt över 
den vackra sjön Varpen med möj-
ligheter till bad. För barn finns det 
möjlighet att titta på film, spela 
dataspel, rita, läsa och pyssla. Det 
finns också gym och bastu. Adress 
Stenbomsgatan 2, 821 42 Bollnäs 
Telefon: +46 (0)278 74 41 00. Kom-
munikation – Med tåg det är bara 
300 meter till Scandic Bollnäs från 
järnvägsstationen. 
 
Program
Söndagen 31 juli incheckning på 
hotellet från kl 14. Bussar avgår 
kl 16,30 till familjen Bratt Österbö-
le, Rengsjö där exteriörbedömnin-
gen startar kl 17. Tipspromenad för 
vuxna & barn. Därefter trivselkväll 

Välkomna till Gävleborg 
och årets stämma
31 juli-2 augusti 2011

grillning och guidning på Hem-
bygdsbyn i Rengsjö. Buss hem till 
hotellet. 

Måndag 1 augusti SRB föreningens 
årsstämma på Scandic Hotell, Boll-
näs ca tider 9–16,00.

För medföljande kulturresa med 
start kl 9. Första besöket är hos 
Per Kristoffers och Stephanie Cas-
sel-Kristoffers på Hälsingegården 
Kristofers i Stene, Järvsö guidning 
samt kaffe.  

Därefter Järvzoo – Nordens Vild-
markspark med bland annat björn, 
ren och varg. Här kan man välja att 
gå in i parken eller åka vidare till 
vår folkkära Lill-Babs utställning 
och Caffär i Järvsö. 

Inträde Järvzoo 175 kr/vuxen och 
95 kr/barn 5-17 år och Caffären 25 
kr. Dessa inträden ingår inte.

Lunch på Harsagården, Järvsö. 
Dagen avslutas med ett besök på 
Svedbovallen en levande fäbod med 
20 fjällkor. Tillfälle att köpa fäbod-
produkter. Hemkomst senast kl 17.
På kvällen stämmomiddag med dans.

Tisdag 2 augusti  Kl 9 åker vi på stu-
diebesök till familjen Walleräng, 
Nilses Hedesunda (knappt 2 tim 
resa söderut). Vi ordnar  transport 
till gården för de som åker tåg eller 
flyg. Boka tåg hem från Gävle, lokal-
buss från Hedesunda till Gävle. 

Välkomna önskar 
Gävleborgs SRB klubb

Anmälan till SRB stämma Namn på alla deltagare och ålder på barnen

Namn Adress

Postdress Ålder barn

Prislista/Anmälan Vuxen Antal Barn 4-12 år Antal

Grillkväll 31/7 inklusive buss 70 kr  0 

Stämma 1/8 inklusive lunch och 2 kaffe 125 kr   

Kulturutflykt, buss, fika, guidning och lunch ingår 135 kr  70 kr 

Järvzoo OBS betalas på plats 175 kr    95 kr  (5-17 år)

Lill-Babs Caffär, OBS betalas på plats 25 kr  25 kr

Stämmomiddag 3 rätter öl/vatten 250 kr  155 kr (12-16 år)

Barnmeny vid stämmomiddagen upp till 12 år   55 kr

Lunch gårdsbesök 50 kr   0 

Buss till gårdsbesöket på tisdag (pris beror på antal)

Boende pris per rum och natt inkl. frukostbuffé Pris Bokning

Ankomstdatum

Avresedatum  

Enkel 865 kr 

Dubbel 965 kr 

Trebäddsrum 1165 kr

Barn i extrasäng under 12 år       0 kr

Extrasäng 12 år och uppåt   200 kr

Anmälan senast 27 juni
SRB föreningen, 
Box 64, 532 21 Skara. 
Fax 0511-267 07. 
Tel  0511-267 98
lina.ragnarsson@srb-foreningen.se 

Bindande anmälan
Rummen betalas direkt till 
hotellet. Övrigt faktureras

Sena avbokningar debiteras


