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Årsmöte – ÄNTLIGEN!!!!Årsmöte – ÄNTLIGEN!!!!
Styrelsen har beslutat att det är läge kalla till ett årsmöte nu i september. Vi tror och hoppas att pandemin då Styrelsen har beslutat att det är läge kalla till ett årsmöte nu i september. Vi tror och hoppas att pandemin då 
klingat av och att majoriteten är vaccinerade. Vi håller tummarna!klingat av och att majoriteten är vaccinerade. Vi håller tummarna!

Det blir ett (nästan) vanligt årsmöte, en natt kortare för att spara krut till det stora femtioårsfirandet som är Det blir ett (nästan) vanligt årsmöte, en natt kortare för att spara krut till det stora femtioårsfirandet som är 
planerat till slutet maj 2022.planerat till slutet maj 2022.
Boka in lördag–söndag 4–5 september, då träffas vi på det vackra Södertuna Slott, strax utan-Boka in lördag–söndag 4–5 september, då träffas vi på det vackra Södertuna Slott, strax utan-
för Gnesta.för Gnesta.

Vi träffas på lördagsförmiddagen den 4 september, äter gemensam lunch klockan 13.00 innan incheckningen klockan 
15.00, njuter varandras och dito bilars sällskap under eftermiddagen, äter en trerätters middag på kvällen, håller årsmöte 
på söndagsmorgonen, dricker förmiddagskaffe, varefter vi skiljs åt. De som önskar kan på plats boka lunch för söndagen.
Som vanligt har klubben beslutat att subventionera mötet för att premiera de som verkligen kommer – årsmötena 
är den viktigaste formen för att hålla kontakt mellan medlemmarna, lära känna varandra och skapa långvariga 
kontakter med likasinnade!
I priserna ingår: lunch lördag, drink före maten och trerättersmiddag lördag (dryck väljer och betalar du själv), 
frukost och förmiddagskaffe söndag.
Du betalar för allt detta endast:
Dubbelrum, per person: 1 265 kronor.     Enkelrum, per person:   1 950 kronor.
Bokning ske direkt till Slottet, senast 31 juli (men passa på, vi har inte hur många platser som helst!). Du kan avboka 
senast 14 dagar före mötet.
Kontaktperson på Södertuna är Marie Amme, 0158–70 500 eller mail info@sodertuna.se
Ange ”Healeyklubben” när du bokar.

De vackra dubbelrummen är belägna i slot-
tets flyglar och har alla en fin utsikt mot sjön, 
slottsparken eller trädgården. Här sover du 
gott i bekväma sängar för att morgonen där-
på vakna upp till en välsmakande frukost.

Mer info om slottet, dess historia och 
omgivningar på: www.sodertuna.se

Hit ska du: LAT 59.069890, LONG 17.305119
eller sök "Södertuna slott Gnesta" på GPSen!
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