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Hej alla Göta-Veteraner!  

Välkomna till årets Sillunch på Jungfruholmarna, fredagen den 20 maj 12.00 

Den traditionella sillunchen på Jungfruholmarna äger rum den 20 maj. I likhet med Orsa 
kompani lovar SMHI ingenting bestämt, men väder blir det.  

Om du inte kommer med egen båt kan du ta dig till sillunchen med kommunala färdmedel, 
d.v.s. Buss 176/177 från Brommaplan. I Tappström går du av och tar en kort promenad  
något hundratal meter till Ekerö Centrum där du bordar buss 303 och fortsätter till 
Jungfrusunds varv. Restid ca 30 minuter inklusive bussbyte. Observera att uppgifterna om 
bussar och restid i skrivande stund är preliminära så du gör bäst i att kontrollera 
förbindelserna innan du påbörjar din resa. Det går också att ta T-banans röda linje mot 
Norsborg till Masmo. Sedan går man via gamla OBS-varuhuset till färjeläget, tar färjan och 
går sedan vidare på Ekerösidan till Jungfrusund men det är en ganska lång promenad. 

Tidtabell för hemresan kommer att finnas  
För dig som kommer med bil finns parkering vid varvsområdet,  

Från kl 11.00 hämtar vi upp ankommande på restaurangbryggan på Jungfrusunds varv för 
färd över till Jungfrun. Ring när ni önskar bli hämtade. 

Telefon till Leif W 070-5122553, till Lars F 0708-114 077 

Snaps/avec-kuponger kommer att säljas under samlingen, pris 30:- per styck. Lunchavgift 
för icke-medlemmar är 70:-. Betala på plats gärna med Swish 070 7603381 eller kontant 
och då med jämna pengar. 

Anmälan: Senast fredagen den 13 maj 2022 till Else-Marie i första 
hand på e-post,  elsemarie47@hotmail.com ev. på tel 070 7603381.    
  
Hjärtligt välkomna! Trevlig sommar! 
Önskar Festkommittén! 

Delta i Göta Segelsällskaps aktiviteter! 
Se hemsidan: gotasegelsallskap.se 
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