
 BUSS  RANSÄTER   9-12 juni 2022

   

            "Årets bästa dans- / spelmansstämma!"   (enligt många)

            Stort jubileum - stämma nr 50 äntligen - efterlängtad!                 (1971-.  Corona-inställd år 2020+2021)
   Ransätersstämman större än någonsin pga 50-jubileum och enorm spel...het, helt fullt, 
   44 grupper fick EJ plats att spela på scen, står på kö...(25 får spela..)
   Ransäters hembygdsgård är Sveriges största - har 64 st byggnader      Jubileums-fotoutställning 
   Programsida 2022 = gada.se/ran22progr.pdf      Jfr äldre 2019 Programhäfte kom 18 maj  = gada.se/ran19program.pdf 
"FMH-BUSSEN" till Ransäter (nu 36:e året med arrangör/reseledare Mats Lundblad, fr o m 1985) (Wallers Buss som senaste åren!)
Torsdag 9 juni  Odenplan/Karlbergsv 24 kl 1400 - Ransäter ca 1930.  Paus Arboga ca 1550-1710 (mysig stad vid ån, käka/handla mat..)
Söndag  12 juni  Ransäter kl 1400 - Odenplan ca 1930.  Paus Våtsjön ca 1532-1652 (vägrestaurang med dagens... badsjö.. fiolspel..)

Bussresa 625 kr t/r (något mer om 30-39 pers, = 25000 kr/antal t/r => max 833 kr) (enkel 375 kr, förbestämd...) = +25 % jfrt 2019 pga put in.. 
"Först till kvarn" - stort intresse pga stort jubileum och lååång väntan...
=> Hjälp gärna till att värva vänner - resan ställs in om färre än 30 pers anmäler sig t/r - hela inbetalda avgiften återfås i så fall.
Bussen rymmer 50 pers, vi brukar vara ca 40-45 pers.   Helturistbuss med bra luftkonditionering, toa m m...

Ransäter 2022 Entré - nu endast "all inclusive", totalt 550 kr  (To-S: 0+300+300+0) för hela tiden för inträde/konserter.. inkl campingavgift+P...
Tält!   Logi i Gärdesstugan även i år 2022, två tjejrum finns för ca 4 pers i varje, reseledaren bestämmer.., anmäl evt intresse!
(Tre vandrarhem/stugbyar finns ca 2,5-3 km bort.)  (Värdshusets källarvåning är helt upptagen av annan utställning)

Resenärer från UPPSALA kan ta UL-buss 774 kl 1410 läge C5 till Västerås 1543, reskassa 108 kr (4 zoner 120 min) 
      (..Flogsta 1418.. Enköping stn 1458, GA-plan 1502)  ::varje 60 min::
och byte till SJ-tåg 179 Västerås 1612 - Arboga stn 1640, tågpriset 55 kr får dras av i bussen, 1 kl 20 kr mer.
Den som MISSAR bussen vid Odenplan tar t ex SJ-tåg Sth C kl 1414 eller 1514 kostar 155 kr till Arboga 1540 resp 1640. (Meddela!) 
Bussen väntar max en minut vid Odenplan etc.
      Anslutningar hem...
Bussen hem har anslutning till ÖREBRO... vid Våtsjön ca 10 min väntan till  länsbuss 500, var 60:e minut 
   (Busshpl intill avtagsvägen ner mot P/restaurangen)  Även bakåt till Karlskoga... ca 10 min resa.
   => Våtsjön 1543 - Örebro 1620 / Örebro 1635 Flixbus600 - Västerås 1745 - Sth   eller  1657 reg.tåg180 - VÄSTERÅS 1746 - Sth 1844.
Vid Odenplan max 10 meter till T/P-nedgången på Karlbergsvägen, med pendeltåg till UPPSALA, Södertälje-Järna-Gnesta, Nynäshamn etc.

Mer info och anmälan Mats Lundblad => gada.se => gada.se/ran.html    Mail...   Tel hem 08-755 50 77 (ring ej kl 22-10)
           => OBS Viktigt att veta ungefär hur många som väntas komma med, maila gärna t ex
         "Ransäter Jag tror att jag vill följa med med ca 0/25/50/75/100 % sannolikhet. Namn."     mail => ml (snabel) gada (punkt) se 
Har du hosta och/eller feber ... bör Du ej medfölja!  // De två platserna i bussen före mittdörren är reseledarens..  // Reseledaren har Swish och Mobil..
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