Inbjudan till

ArbetSams årsmöte
26 - 27 april, i Örnsköldsvik, Västernorrland
PROGRAM DAG 1
26 april
12.30

Registrering.

13.00

Rundtur i det industrihistoriska
Örnsköldsvik med lokal guide.

Sk 25/ Hägglunds & söner
Motor: Hirth 500/105 hkr. Toppfart 210 km/
tim. Operativ höjd: 5000 meter. Spännvidd
10,6 m. Flygvapentjänst 1945-52. Totalt 125
st. varav 95 såldes till Danmark 1954.

Under resan visar Primus motor sitt bussgarage där
föreningen förutom ett antal spännande bussar
förvarar en del gammalt ”skrot” som svetsar,
gengasaggregat, motorer m.m.

15.00

Vidare besöker vi Hägglunds Vehicle där vi får se
dagens produktion samt några gamla produkter
som exempelvis övningsplanet SK 25.
Tema F – Gruppdiskussioner.
Vad vill ArbetSams medlemmar med föreningen?

16.30
17.30
18.30

Framtid – fokus – fackkunskap – faddersystem –
feedback - fortbildning. Hur vill vi att föreningen
skall utvecklas? Vilka är våra viktigaste
profilfrågor?
Årsmöte
Stopptid
Middag på Brux (Gamla brukshotellet)

20.30

Peps blodsband spelar på Brux. (Frivillig aktivitet)

Alla transporter under
mötesdagarna kommer att
ombesörjas av Primus motor och bussarna blir förståss av
märket Hägglunds och söner. Hägglundsbuss 1930. Foto
Bengt Lindgren, Primus motor.

Epitetet ”en enkel man från
södern” passar bättre på Peps
Persson än på mången annan
släpig sydstatshjälte från andra
sidan Atlanten. Skåne, vad är
det om inte bara en flik av
universum! Howling Wolfs låt I
asked for water blir självklart
Ba´na om vatten på Pepska.
Good morning little schoolgirl
av Sonny Boy Williamson nr 1
(det finns två stycken, bägge
representerade på Rotblos) heter
Go´maren lilla skoltös. Kongenialt är väl ordet man ska
använda i sammanhanget - men rakt i krysset funkar minst lika
bra. Kort och gott gott folk Peps Persson får ni inte missa
helt enkelt! (Citat från Internet)

ArbetSams årsmöte
26 - 27 april, i Örnsköldsvik, Västernorrland
PROGRAM DAG 2
27 april
Rundresa med Hägglundsbussar
09.00

Avresa med buss till järnbruket i Olofsfors.

10.00

12.00
13.30
14.00

Visning av järnbruket med anor från 1759.
Praktiska övningar i smågrupper enligt nedanstående.
Repslagning (Kurt Flodin)
Dockor i trä (Barbro Franckie)
Arkivering och arkivfrågor (Jonna Eriksson)
Tunnbrödsbakning (lokal guide)
Lunch på Olofsfors bruks herrgård
Avresa till pepparkasbyn Nyåker.
Besök nya museet i Nyåker samt fika vid Tallbergsbroarna.

17.00

Åter i Örnsköldsvik.

Tallbergsbro nr. 2
Bruksmuseet, Olofsfors

Kättingsmedjan, Olofsfors

”Hägglundare”

