
AF Vandrings- och museihelg på Gålö 12-13 september 2020 

 
 

Boende                                                                                                                                                     

Vi bor på Gålögården och har totalt 15 dubbelrum, alla med egen dusch och toalett. Det finns 

dessutom en separat byggnad med kök och stor matsal för måltider och dans..OBS att det är 

vandrarhemsstandard, så tag med sängkläder och handduk. Vi disponerar gården från kl 11 på 

lördagen och har sedan hela anläggningen för oss själva. 

Veteranflottiljen                                                                                                                                              

På lördag eftermiddag kan de som vill följa med på en guidad visning av Veteranflottiljen, som ligger 

ca 1 km från gården. Där finns förutom många historiska marina fartyg även ett radiomuseum. Under 

turen serveras eftermiddagskaffe med kaffebröd. OBS att visningen är frivillig och kostar 250 kr extra.  

Sälstationen                                                                                                                                              

På lördagen rekommenderas också en tur till Sälstationen, också ca 1 km från gården. Här bedrev man 

under 2:a världskriget hemliga försök bl a med att träna sälar för ubåtsjakt. 

Vandring                                                                                                                                                        

På söndagen åker vi i egna bilar upp till Skälåker på norra Gålö och går den ca 12 km långa leden runt 

Skälåker och Havtornsudd. Vid Skälåker ligger även Gålö havsbad med en av skärgårdens finaste 

sandstränder. Strax i närheten finns också Morarnas hembygdsgård. 

Dans                                                                                                                                                         

På lördagskvällen ges tillfälle till dans till egna spelmän.                                                                   

Mat och dryck                                                                                                                                                                                 

Tvårätters middag som vi lagar själva på lördag kväll och frukost söndag.                                                                              

Kommunikationer till/från Riddersholm                                                                                                                      

Parkering direkt vid Gålögården. Kör väg 227 mot Dalarö och tag av mot Gålö vid Gålö Handel. Kör 

sedan Oxnövägen mot Bondäng. Tag av till höger till Gålögården ca 300 meter efter busshållplats 

Dyvik. 

Priser                                                                                                                                                                    

850 kr per person. I detta pris ingår boende i dubbelrum, middag lördag, frukost söndag och vandring.   

250 kr tillägg per person för visningen av Veteranflottiljen inkl kaffe och kaffebröd. 

Intresseanmälan                                                                                                                                                         

Vi vill gärna få en preliminär anmälan redan före sommaren för att pejla intresset. Skicka ett mail till 

lars-erik.torstenson@comhem.se och ange dels önskemål om boende, dels önskemå om att delta i 

visningen på Veteranflottiljen. 

Välkomna                                                                                                                                           

Lars-Erik och Nils-Ove 


