
Äppelmustning och 85-årsfirande 
 Lördag 24 september  

 

Välkommen till äppelmustning och festligheter på Lecheplätten lördagen den 24 september 
mellan kl. 11-14. Vi firar att det i år är 85 år sedan de första småstugorna uppfördes i vårt 
område! 

Krohns mobila musteri (krohnmust.se) besöker oss för tredje året i rad. Inlämning av äpplen redan 
kl. 9.00 (se information nedan). 

Heta köket (hetakoket.se) kommer ha en foodtruck uppställd på Lecheplätten. Mellan kl. 11-14 finns 
det möjlighet att köpa mexikansk mat av hög kvalitet av det lilla familjeföretaget. Ta med något att 
sitta på och ät lunch med familj och grannar! 

Uppsala parkour (uppsalaparkour.se) finns på plats under dagen för dig som vill prova på! 

Hållpunkter lördag 24 september: 

09.00 Inlämning av äpplen för mustning. 

11.30-12.00 Lekar för stora och små 

12.00-12.30 Presentation av jubileumsskriften ”Var tror du att du bor – och hur?”  
Ingemund Hägg, Berndt Englund och Henrik Eriksson  

13.00-13.30 Pumpainvägning - pris till tyngsta pumporna! 

13.30 
 

Knytisfika med äppelpaj – baka gärna och ta med! Föreningen bjuder på kaffe, 
te, och saft. 

Äppelmustning: Lämna in dina äpplen i kassar från kl. 9.00. Lägg i lapp med namn och 
mobilnummer. Du betalar med swish, 95kr/box, när du hämtar din must senare samma dag. 
 
En välfylld pappkasse från t.ex. ICA rymmer ca. 12-13 kg äpplen, vilket blir till ca. 6 liter äppelmust. 
Musten pastöriseras och tappas upp i 3 liters bag in box. I år gäller max 3 kassar/40 kilo äpplen 
per hushåll. Då får fler möjlighet att vara med. Vi meddelar på facebook-sidan om mer kan lämnas 
in mot slutet av dagen. 

Sista svarsdatum för anmälan till äppelmustning är den 10/9 och görs på föreningens facebook-
sida eller genom att fylla i denna lapp och lägga den i brevlådan på Kvarnbogatan 4. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Namn och telefonnummer_________________________________________________________ 

Mängd äpplen (cirka)_____________________________________________________________ 

Äppelsort (om du vet)_____________________________________________________________ 

 

http://www.krohnmust.se/
https://www.hetakoket.se/
https://uppsalaparkour.se/

