JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENING INBJUDER TILL
Medlemsresa 18 juni 2022
För medlemmarna i föreningen och i FRG Järfälla arrangerar vi en resa till vackra Gysinge vid Nedre
Dalälvens forsar i Sandviken där vi bland annat besöker Brandbilsmuséet med sina över 30 brandbilar
och ambulanser och med avdelning för civilförsvarets och befolkningsskyddets historia.
Överskottet från medlemmarnas hantering av hjärtstartare/utbildning och uppdrag som
trygghetsvärdar vid evenemang möjliggör subventionering av resa och arrangemang varför endast
150 kronor behöver erläggas per person som bidrag till lunch och övrig förtäring, för barn finns
barnportioner.

Hålltider
Kl 09:15
Kl 11:00

Kl 12:30
Kl 14:00

kl 15:00
Kl 17:00

Avresa från hållplatsskylt R (för Eckerölinjen mfl) vid Jakobsbergs bussterminal
Ankomst stora parkeringen i Gysinge
Morgonkaffe med smörgås
Egna besök i säregen obemannad butik med fritidskläder / brukshandel/Naturum entré till nationalparken
Promenad genom Gysinge Bruk
Visning av Brandbilsmuséet och barnaktiviteter
Lunch Gysinge Wärdshus
Egna besök på Centrum för Byggnadsvård (renoverade äldre hus / butik med gamla
dörrar/lås/beslag)
Avresa från Gysinge
Återkomst till Jakobsberg

För bokning av förtäring och av lämplig buss-storlek behöver vi bindande anmälan senast den 30 maj
till e-mail info@civiljarfalla.se Meddela i anmälan om du åker egen bil.
Avgiften från 12 år är 150 kr, barn 5-11 år 50 kr, barn 0 – 4 år gratis.

Betala till plusgiro 64 91 95-5 senast 3 juni 2022.

JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENING INBJUDER TILL

VÅR HISTORIA
I vackra Gysinge Bruk har Stiftelsen Svensk Brandnostalgi uppfört en större museibyggnad där ett 30tal brandbilar och ambulanser nu visas i bottenvåningen (ca 1 000 kvm). Museet drivs av
Museiföreningen Brandbilsmuseet i Gysinge.
Fordonen speglar utvecklingen under 1930-talet till 1990-talet och flera av brandbilarna och
ambulanserna deltar ofta i Brandhistoriska Sällskapets årliga veteranbilsrallyn. På museet visas också
hand- och ångdrivna sprutor samt omfattande annan utrustning. Utställningar finns om
civilförsvarets utveckling och om skogsbränder. Detta skiljer oss från andra brandmuséer.
Visning av Brandbilar, Ambulanser, Polisfordon. På övre våningsplan visas Civilförsvarets utveckling
och befolkningsskydd, polismuseets utrustning för fjällräddning (skotrar etc), gas/kemskyddsutrustning, industriläkarmottagning, skogsbrandsläckning, forna tiders släckutrustning mm
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