Aktuellt till medlemmar i
Vattenfalls Veteraner i Västerås
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Du vill väl delta i en ostprovning hos

WERNERGÅRDENS MEJERI I KARBENNING
Tisdagen den 22 Oktober kl.10.00.
Besöket inleds med ett bildspel som beskriver deras verksamhet på gården.
Du får smaka på flera ostsorter bl. annat gruvosten som är lagrad på 155
m djup i Sala Silvergruva, även marmelad, frukt och hembakat bröd
ingår. Besöket tar c:a 1.5-2 tim.
Butik finns så du kan köpa gårdens ostar och övriga delikatesser med dig
hem.
Priset för denna smakupplevelse är endast 50 kr för medlemmar.
Make/maka/sambo kan också delta och betalar då fullt pris 250 kr.
Resan sker med egna bilar och samordnas när vi vet vilka som deltar.
Du som håller med bil får lämplig ersättning av dina medresenärer.
Om vi efter ostprovningen blivit sugen på lunch är Nya Serveringen i
Engelsberg ett närbeläget och lämpligt alternativ.
Lunchen kostnar 80:- som man betalar själv.
Låter det inbjudande hör av dig till Monica senast 17 oktober.
Tel 021-417386, 073-0673717 , e-postadress kassor@vf-‐veteranerivas.se
Betalning senast 18 oktober till Plusgirokonto 1255905-0
OBS ! Det planerade besöket vid Västrås Räddningstjänst utgår och
ersättes med denna aktivitet.
Välkomna önskar veteranstyrelsen
Inbetalningskort samt hur du hittar dit se nästkommande sidor

Ostprovning 22 oktober
(50 kr medl, 250 kr icke medl)
Betalning senast den 18 oktober

OM DU/NI KOMMER FRÅN:
- Avesta / Krylbohållet blir det bäst att åka mot Hökmora. Sväng höger
över järnvägsövergången mot Norberg. Efter några km kommer du fram
till Olsbenning där du svänger vänster. Passera sågen och strax ser du
skylten MEJERI !
- Sala resp.Ängelsbergshållet så åker du väg 256 mot Norberg. Sväng
höger mot Karbenning kyrka, passera kyrkan och håll vänster efter
utförsbacken och åk ca 4 km. Passera järnvägsövergången och sväng höger.
Åk ca 200 m tills du ser MEJERI !

.- Fagerstahållet så är det bäst att åka till Norberg och där svänga in väg
256 mot Sala. åk ca. 7-8 km sväng vänster mot Karbenning och åk ca 3,5
km, passera järnvägsstationen och fortsätt tills du ser skylt MEJERI !
Mejeriet ligger mellan stationen och sågverket.
0223 - 61169

070 - 390 4569 070 - 243 0463

Mejeriet ligger i Karbenning men postadressen är:
Stationsvägen 22
738 92 NORBERG
Karbenning ligger centralt i norra Västmanland - endast 12 km från
Norberg, 25 km från Fagersta, 20 km från Avesta, 44 km från Sala, 65 km
från Västerås och 150 km från Stockholm.

