
Välkomna till AHCS Årsmöte

11-13 augusti 2023

Årsmötet 2023 drar sig västerut till gränslandet mellan Västergötland och Halland! Vi kommer

att bo på hotellet Två Skyttlar i Örby strax söder om Kinna i Västergötland.

Program

Fredag 11 augusti

Ankomst under eftermiddagen, vi installerar oss på hotellet. Middag serveras från ca 19.00. Har vi tur med vädret så 

serveras middagen utomhus vid sjön.

Lördag 12 augusti

Efter frukost avfärd till dagens aktivitet som tar oss västerut mot Halland. 

Körningen är planerad längs med fina slingriga vägar i det vackra 

landskapet och blir ca 12 mil. En Road-bok med utförlig information och

tips om utflykten delas ut i samband med incheckningen på fredagen.

Efter cirka en timmes färd kommer vi till Grimetons Radiostation där vi 

kommer att få en visning av anläggningen som invigdes 1924 och som sedan

2004 är upptagen på UNESCO:s världsarvslista. 

Stationen ger en unik inblick i dåtidens mest avancerade kommunikationslösningar och som man kan säga ligger till 

grund för även vår tids trådlösa samhälle.

Efter besöket på Grimeton kommer vi att fortsätta färden genom den vackra bokskogen, med möjlighet för de som vill 

att göra korta avstickare till t ex Ästad Vingård och Bockstensmossen mm.

Lunchpaket ingår från hotellet. Vår tanke är att den intas antingen vid Radiostationen Grimeton, eller under färden. Det 

finns ett flertal fina platser att rasta på efter vägen genom bokskogen, vilka presenteras i road-boken.

Lördagen avslutas med sedvanlig fördrink, årsmötesmiddag och trevlig samvaro. 

Söndag 13 augusti

Efter frukost hålls klubbens årsmötesförhandlingar på hotellet och därefter avslutas årsmötet 2023

Anmäl ditt deltagande via e-post till ahcs2023@healeysweden.com senast 28 
februari. Betalning kommer att ske direkt till hotellet. Information om hur det 

ska ske kommer att skickas via e-post till anmälda deltagare.

Priset för årsmötet (fredag-söndag) blir efter klubbens subvention:

• Dubbelrum 2100 kr/person exkl måltidsdryck (vatten ingår).
• Enkelrum 2200 kr/person exkl måltidsdryck (vatten ingår).
Om du har några frågor mm kontakta Anders Gustafson via e-postadressen 

ovan, eller ring 076-115 02 42.

Två Skyttlar ligger mitt i Västsverige, 50 minuter från Göteborg, 35 minuter från Landvetter och 30 minuter från 

Borås, omgiven av den vackraste av miljöer med skogen, ängarna och sjön som ramar in vårt hotell.

Adressen till hotellet är: Öresjövägen 46, 51192 Örby. https://www.tvaskyttlar.com/sv
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