
Aktivitetsrapport hösttur 2018 
 

Arrangörsgruppen för höstturen bestod av Henrik Löfgren och Fredrik Björklund. Planen var 
att genomföra en tvådagars tur på en helg då arrangörsgruppen bedömde att det var lättare 
att få fler deltagare när man slipper ta ledigt från jobbet. 

Turen rörde sig om ett varv runt Mälaren, mer om detta nedan. 

Även denna gång körde vi i två grupper. En öppen grupp som leddes av Fredrik och en 
kolonn grupp som leddes av Henrik. 

Det var  17 deltagare, varav 16 övernattande. 

 

Dag 1 2018-09-08 

Totalt ca mil 20 på asfaltsvägar och ankomst till Herrfallet cirka kl 14. Vädret var cirka 20 
grader varmt och molnigt men inget regn. 

Start 09:30 inklusive säkerhetsgenomgång i Bålsta, Shellmacken, vid avfart nr 146 från E18. 

Fm kaffe i närheten av sjön Äspuss och Karlsdal gravfält där även en deltagare anslöt 

Lunch på Lunch på restaurang Westerqvarn. 

Em. robotmuseet. Guide är bokad 15:00 för FMKs räkning. Bild tagen utanför robotmuseum 
på parkeringen. 

 

Vi tankade och handlade i Arboga innan vi åkte ut på Herrfallet. Stopp vid livsmedelsbutik 
för införskaffning av middagsmat (grillning och frukost). I stugan fanns kök med kylskåp. 



FMKs höstmöte genomfördes med ficklampor efter grillningen vid Herrfallet. Humöret och 
kreativiteten var på topp även om det blev lite försent på grund av överoptimistisk tidsplan. 

 

 

Dag 2 2018-05-27 

Totalt ca mil 27 på asfaltsvägar och ankomst till Gålö cirka 15:00. Vädret var cirka 20 grader 
varmt och molnigt men inget regn. Start vid Herrfallets Camping 8:30 och förmiddagsfika 
blev vid Ingo i Malmköping 

Lunch vid Restaurang Svärdsklova med trivsam miljö och utsikt. 

Alla han till färjan vid Skanssundet 14:00 men kolongruppen kom före öppna gruppen. 
Smidig omkörning av öppna gruppen löste detta i samband med ombordkörning 

Eftermiddagsfika vid Gålö. Arrangörsgruppen tog med bullar men kaffe ombesörjdes av 
respektive deltagare med egen termos. Avslutning och egen avfärd efter hand. 

 

 
 

Inkvartering 

Vi bodde i 6 bäddstuga med 4 personer per stuga vilket kostade cirka 420 kronor per person 
inklusive städning. Alla stugor hade ett rum med två sängar och två rum med 
våningssängar, dusch och toalett fanns i stugan. Efter höstmötet genomfördes även 
bastubad. 



 

Lessons Learned 

Här kommer tips till framtida arrangörer av liknande turer. Tänk på att vid rekognosering av 
sträckan så går det mycket fortare att köra än när en hel grupp ska vara med. Ett lagom 
riktvärde bedömer arrangörerna är 20 mil för en heldag och kanske 15 mil om en 
trivselaktivitet ska hinnas med. Det hade även varit bra om en alternativ metod för 
navigering hade förberetts innan turen. Vid denna hösttur fick noter till trippräknare tas 
fram sent på lördagskvällen eftersom GPS:en strulade. Tackar alla deltagare för visat 
tålamod med dessa problem 

 

 


