INBJUDAN TILL TUNG DAG I KJULA OCH HÄRAD
ONSDAGEN DEN 12 SEPTEMBER
Kära medlemmar i R-R/B-sektionen och vännerna i RREC svenska sektionen,
Sektionen håller högt tempo – det är ju bara två veckor sedan vi besökte Anders Läck och åt
middag på The Old Smokehouse – mycket bra. Och det är bara en vecka sedan vi – på
inbjudan av RREC besökte Michael Insulanders Spelbo Gård och herrgården Målhammar i
närheten av Enköping. Båda goda exempel på resultat grundade på entusiasm och resurser.
Men redan nu är det dags för nästa möte – ett lite annorlunda – men fordonsrelaterat besök, dels till Vägverkets depå i Kjula och dels till Försvarsfordonsmuseet Arsenalen, båda i
närheten av Strängnäs.
Vägverkets depå i Kjula eller formellt ”Statens Maritima museers väghistoriska samlingar” är
ett museum för väghållning under 1900-talet och består av ett hundratal fordon och
tusentals föremål kopplade till väghistoria. Några av de fordon som finns att beskåda och
beundra är vält, väghyvel, vägplog, jungfrur, stenstötningsmaskin, manskapsbod, mjölkpall,
stenkross, skottkärra, tjärspridare och klistermoppe.

Museet är bara öppet för bokade visningar. Vi har bokat in onsdagen den 12 september för
ett besök med guidad visning. Vi träffas på plats 11:00 – adressen är Kyrkvägen 49 i Kjula,
alldeles förbi Strängnäs på E20 (avtag 134, 102 km från Stockholm). Besöket och visningen
tar en dryg timme.
När vi är klara hos Vägverket tar vi oss tillbaka på gamla E3:an till Försvarsfordonsmuseet
Arsenalen. Det är Skandinaviens största samling av militärfordon på hjul och på band.
Huvuddelen av samlingarna ägs av staten. Vi börjar med att äta lunch, vi har bokat en
buffélunch, och därefter får vi en guidad visning av museet. Guidningen tar en timme.
Vi planerar att avsluta dagen med ett cafébesök i Strängnäs på vägen hem mot huvudstaden.
Strängnäs är en vacker gammal stad – och det kan kännas bra med lite kulturhistorisk miljö
efter en dag på landet. Från Strängnäs år det ju lätt att ta sig hemåt vare sig det är norr eller
söder om Mälaren.
Hela programmet inkluderande entréavgifter, guidningar och lunch kostar 300:-. Anmälan
görs genom att sätta in beloppet på:

Klubbens bankkonto: SEB 5694 37 800 77
Swish till 070-250 05 57.
Glöm inte att ange namn och antal personer
Anmälan vill vi gärna ha senast den 4 september - restaurangen vill veta - men någon liten
marginal finns. Vid ev. frågor, ring Olle på 0733/89 45 10 eller Rune på 070/389 80 88. Båda
museerna har egna hemsidor: sök på Statens Maritima Museer, respektive
www.arsenalen.se
Välkomna till en dag med tunga fordon men upplättad av trevligt sällskap, god lunch och
mysigt cafébesök.
KLUBBMÄSTARNA

