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KRISTINEHAMNS ARTILLERIFÖRENING 
   INFORMATION 
   JULI 2022 

 
 

Verksamhet under andra halvåret 2022 

Augusti: onsdagen den 10 augusti, dagsresa till Askersund 

Avresa kl 1000 från Kristinehamns resecentrum 

Vi åker först med buss till Stjernsunds slott, ½ mil söder om Askersund, och får en 

guidat tur på slottet. Därefter en båttur från Stjernsund till Askersund med lunch 

ombord. I Askersund kan man på egen hand under en timme utforska hamnområdet 

och den lilla staden, det finns också planerat ett besök i chokladfabriken. 

Beräknad återkomst kl 1730. 

Kostnaden är 400 kr per person för resa, inträde, guidning, båttur och lunch. Betalas i 

bussen med Swish 123 688 65 19 eller kontant. 

 

Deltagaranmälan senast den 1. augusti till Magnus Stenström genom:  

• mail: bomagnus.stenstrom@gmail.com eller 

• telefon: 070-392 36 38 

 

Två lunchalternativ finns, fisk (Vätternlax) eller kött (Tivedsrökt fläskfilé) som måste 

förbeställas. Ange därför alternativ och eventuell matallergi vid deltagar-

anmälan. 

 

September: onsdagen den 14. september 

Månadsträff i Norrgården med start kl 1400. 

Jerry Tauberman kommer och berättar om läget och utvecklingen vid skjutfälten 
Villingsberg och Älvdalen. 

Deltagaranmälan senast dagen innan till K-G Lindgren genom: 

• mail: kglindgren43@gmail.com eller 

• Telefon/telefonsvarare: 070-685 43 34 
 

Oktober: onsdagen den 12. oktober 

Månadsträff i Norrgården med start kl 1400. 

Representanter från A 9 regementsstab kommer och orienterar om läget. 

Deltagaranmälan senast dagen innan till K-G Lindgren 
 

November: onsdagen den 9. november 

Månadsträff i Norrgården med start kl 1400. 

Innehåll kommer att meddelas senare. 

Deltagaranmälan senast dagen innan till K-G Lindgren.  
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December: Deltagande i A 9 återinvigningsceremoni 

Genomförs söndagen den 4. december på Norra torget. 
 
Närmare information om detta kommer att framgå på vår hemsida, på våra 
månadsmöten och kommer säkerligen att framgå i dagspressen. 

Övrigt 

Påminner de som ännu inte betalat medlemsavgiften. 

Årsavgiften är 150 kr och betalas till bankgiro 5475-7190. 

Meddela gärna mailadress på inbetalningen. 

 
Boka in kommande årsmöte onsdagen den 8. februari 2023 kl 1400. 
 
Gå gärna in på föreningens utvecklade hemsida kristinehamnsartilleriforening.se. 
 
 

 
Bo Arvidsson, ordförande 


