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Luftvärnsförbundet
– en del av Försvarsutbildarna

Ungdomsavdelning - ULv

Inbjudan till ULv förevisning 2013 på Väddö
Söndagen den 19 maj kl 1000

Anhöriga och andra intresserade inbjuds härmed till ULv förevisning på Väddö.
Förplägnad finns att köpa till reducerat pris i vår kursgård ”Lvbyn” enligt nedan.

Program






1000 Samling i Lvbyn, varmdryck eller saft med tilltugg (20 kr).
1030 ULv förevisning med information om Lv-förbundet och dess ungdomsverksamhet.
1200 Lunch i Lvbyn (80 kr).
1245 ULv kursavslutning med utdelning av utmärkelser på stranden i Lvbyn.
1300 Avslutning, hemresa.

Transport
Resor genom egen försorg, närmaste busshållplats är ”Rangarnö” ca 2,5 km promenad från
Lvbyn. Se SL tidtabeller på Internet: www.sl.se
Lvbyn ligger vid Ytterskär i anslutning till Väddö skjutfält. Vägbeskrivning för dig som åker bil
finns på sidan 2, och än mer detaljerat på Internet: www.forsvarsutbildarna.se/vaddo
Ingen föranmälan behövs - varmt välkomna!

Börje Lantz
Kn / kursch

Ny adress från 120913:
Lv-förbundet, ULv
Box 27019
102 51 STOCKHOLM

Kn Börje Lantz:
0176-161 75,
0703-793 342.
Sg Per Jönsson:
0702-499 877.

E-post:
ulv@forsvarsutbildarna.se
Internet:
www.forsvarsutbildarna.se/ulv
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Vägbeskrivning till Lvbyn vid Väddö skjutfält
Från Stockholm via Norrtälje:
Väg E18 ca 75 km till Norrtälje - väg 76 mot "Gävle" ca 17 km till Söderby Karl - rakt fram på
väg 283 mot "Grisslehamn", efter ca 10 km tag höger mot "Simpnäs" - därefter ca 6 km rakt
fram, förbi Gåsvik och över Väddö kanal, till Västernäs - höger mot "Simpnäs" - efter ca 1 km
vid Rangarnö, vänster mot "Skjutfält" - allmän väg slutar efter ca 2 km vid skjutfältsvakten.
100 m före vakten höger, in på grusväg mot Lvbyn.
SL-buss från Östra station = Tekniska högskolan i Stockholm till Rangarnö tar ca 2h.

Från Uppsala:
Väg 282 ca 70 km mot "Norrtälje" via Almunge - Knutby - Edsbro - Sonö till
Söderby Karl - vänster på väg 283 mot "Grisslehamn", efter ca 10 km tag höger mot "Simpnäs"
- därefter ca 6 km rakt fram, förbi Gåsvik och över Väddö kanal, till Västernäs - höger mot
"Simpnäs" - efter ca 1 km vid Rangarnö, vänster mot "Skjutfält" - allmän väg slutar efter ca
2 km vid skjutfältsvakten. 100 m före vakten höger, in på grusväg mot Lvbyn.
UL-buss till Norrtälje och därefter SL-buss till Rangarnö.

Från Gävle:
Väg 76 ca 140 km mot "Norrtälje" via Skutskär - Älvkarleby - Skärplinge - Östhammar Hallstavik - Ununge - Sonö till Söderby Karl - vänster på väg 283 mot "Grisslehamn", efter ca
10 km tag höger mot "Simpnäs" - därefter ca 6 km rakt fram, förbi Gåsvik och över Väddö
kanal, till Västernäs - höger mot "Simpnäs" - efter ca 1 km vid Rangarnö, vänster mot
"Skjutfält" - allmän väg slutar efter ca 2 km vid skjutfältsvakten. 100 m före vakten höger, in på
grusväg mot Lvbyn.

För dig som använder navigator så är Lvbyns koordinater i:
WGS 84: Lat N 59° 56 11.54, Long E 18° 54 47.96.
RT 90: X 66 50 449, Y 16 73 728.

