
 

 

 

Inbjudan till besök i Uppsala den 10 oktober 2022. 

 

    
 

Deltagare: Medlemmar och ev. en medföljande. 

Samling: Den 10 oktober senast kl. 08.45 vid Saab i Järfälla 

Program: Vi besöker Bror Hjorts hus, Uppsala domkyrka och Universitetshuset. Lunch för de som 

så önskar intas på Domtrappskällaren. Den ingår inte i priset utan betalas av var och en. 

Se program på nästa sida.  

Kostnad: För medlem 270 kr, och för medföljande 370 kr. 

Anmälan:  Senast den 20 september vill vi ha Din anmälan online via hemsidan wp.spkj.se.  

Välj Aktiviteter/Uppsala, fyll i dina uppgifter, kolla att ditt tfn nummer och din e-

postadress är rätt, skrolla ner och tryck på SKICKA, tryck en gång. Om du inte har 

internet fyller du i nedanstående talong. Minimum 25 personer. Vid överbokning (max 35 

personer) gäller kölista. 
 

Betalning: Senast den 26 september får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. 

Därefter bör inbetalningen ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2 eller 

Swish-konto 123 400 2747 och måste vara klubben tillhanda senast den 3 oktober.  

Det är viktigt att du vid båda betalningssätten anger ditt namn och vilket evenemang det  

gäller. 

OBS!  Anmälan är bindande. Deltagare som p.g.a. sjukdom tvingas avanmäla sig gör detta 

snarast till samordnaren. Vi utgår från att Du är fullt frisk när Du ska delta. 

Förhinder:Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Elisabet Asker 070-885 08 15.  

 Eller via e-post till elisabet.asker1@gmail.com 

___________________________________________________________________________________________ 

Jag/vi anmäler mig/oss till Uppsala den 10 oktober 2022 

Medlem:__________________________ Tfn ___________________________ 

Medföljande:_______________________  

Önskar lunch på egen bekostnad.  Antal personer  

Anm:___________________________________________________________________________ 

 

Fyll i uppgifterna och stoppa talongen i ett kuvert, frankera och skickas till: 

Pensionärsklubben, SAAB, 175 88 Järfälla  



Program: 

08.45 Samling på parkeringsplatsen utanför entrén Saab i Järfälla 

09.00 Avfärd från Järfälla med buss. OBS! Bussen transporterar (den/de som så önskar) även 

inom Uppsala. 

10.00 Guidad visning av Bror Hjorts hus. Vi besöker både Bror Hjorts hem och hans ateljé. 

Bror hjorts hus har den största och mest representativa samlingen av Bror Hjorts konst. 

12.00 Lunch för de som vill på restaurang Domtrappskällaren. Lunchen kostar mellan 135 kr 

och 165 kr och ingår inte i resans pris. Om du önskar äta lunch markera det i din ansökan. 

För att spara tid kommer maten att förbeställas. En meny kommer att skickas ut 1-2 

veckor innan avresa. Där kan du välja maträtt.  

13.30 Guidad visning av Uppsala domkyrka. Här finns bland annat Erik den heliges reliker. 

Många kungar och andra kända personer såsom Carl von Linné och Nathan Söderblom är 

begravda här. Samling vid Katedralbutiken innanför domkyrkans huvudentré. 

15.00 Guidad visning av universitetshuset. Huset byggdes på 1880-talet och inrymde då hela 

universitets verksamhet. Förutom den pampiga aulan med 1800 sittplatser finns flera 

praktsalar bl.a. en med porträtta av alla svenska kungar från Gustav Vasa till Gustav VI 

Adolf. 

16.00  Hemresa 

17.00 Beräknad ankomst till Järfälla 

 

 


