
lördag den 14 september 
till 

färd på Göta älv med museibåten Elfkungen

09.00 - 10.00 Samling på kajen i Trollhättan - för detaljer se nästa sida. Föreningen bjuder på kaffe/te 
samt fralla med ost och skinka ombord.

10.00 Avgång nedströms mot Lilla Edet; slussning. Under färden berättar antikvarie Linn Björk 
om slussarna och fallens historia. Högtalare sörjer för god hörbarhet.
Vid Lilla Edet vänder båten och går uppströms tillbaka. Sjölunch med kötträtt serveras. 
Eventuella önskemål om specialkost (grönsakstallrik) måste lämnas vid anmälan 
(se nedan).

ca 15.00 Återkomst; vissa förseningar kan uppstå vid slussningen beroende på trafikintensiteten i 
slussarna.

Anmälan till utflykten är obligatorisk och måste göras senast den 10 september via e-post till:
receptionen@vgmuseum.se eller per telefon 0511-260 70 (vardagar utom måndagar 10-16). 
Antalet platser på båten är begränsat så principen om först till kvarn gäller.

Kostnaden för medlem är endast 200 kronor - återstoden bjuder Fornminnesföreningen på. 
I priset ingår allt. Beloppet inbetalas till Föreningens plusgiro 13 35 41 - 3 vid anmälan (Observera att  
inbetalning inte ersätter anmälan!) eller möjligen kontant vid ankomsten och då med jämna pengar.  
Anmälan är bindande - om Du inte kommer måste vi tyvärr debitera Dig i efterskott.

 

Var god vänd!
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Kom ihåg och boka i Din almanacka Bokmässan i Göteborg  den 26-29 september  
där som vanligt Fornminnesföreningen finns på plats i monter B03:70! 

Vi erbjuder våra medlemmar att  förhandsbeställa biljetter som gäller för alla dagar och tider. 
Dessa biljetter kostar i år 130:-/st och beställes i förväg via email: sven-olof.ask@skara.se 

eller tfn 070-7426518. En biljett gäller för en dag.  Alla söndagens seminarier ingår i entrébiljetten.
Beställda biljetter postas eller emailas till resp. beställare och utnyttjade biljetter betalas i efterskott 

i vår mässmonter.

Hur hittar Du till kajplatsen?

Från Göteborgshållet 
E 45 till Trollhättan. Vid rondell med skylt Centrum, kör mot centrum och följ skyltar Fallen och 
Slussarna. Parkera vid parkeringsplats vid övre slussar. 

Från Skaraborg
Väg 44 (Lidköping) och väg 47 (Falköping). Vid trafikplats Stallbacka lämna väg 44/47 och kör E 45 
söderut. Vid rondell med skylt Centrum, kör mot centrum och följ skyltar Fallen och Slussarna. 
Parkera vid parkeringsplats vid övre slussar. Fri parkering.

Från parkeringen är det cirka 100 meters promenad till Elfkungen. Följ skylt Slussar mm. vid parkering.
Toaletter finns 40 meter från Elfkungens kajpalts.

Den gamla slusstrappan från 1844 Elfkungens salong


