
VÄVRESA TILL VÄV2017 I VÄXJÖ, 21-23 september 2017 
 

Välkommen till Linodlarföreningen Fransåkers resa till Vävmässan. Bussen tar oss ända till entrén 
och tillbaka till hotellet.  Under resan stannar vi till vid några olika platser som vi hoppas skall vara 
intressanta. Observera att resan betalas till Larssons resebyrå och entréavgiften och Småländskt 
gästabud till Linodlarföreningen. Guide: Eva Anderson, ordf i Linodlarföreningen Fransåker. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torsdag 21 september 
Kl 8.00 avresa från Larssons resor, 
Odengatan 96 i Stockholm. Färden går 
till Björke Vävstuga, där vi ser 
utställningen och väveriet. Här serveras 
kaffe och bulle. Lunch serveras på 
Dinners i Ödeshög. 
 
Under eftermiddagen kommer vi till 
Scandic hotell i Värnamo, vi får våra rum 
och kan ta det lugnt en stund, innan vi 
beger oss till Växjö och festkvällen 
”Småländskt gästabud” på VÄV2017 som 
börjar kl 19.00. Återresa till hotellet c:a 
kl 21.00. 
OBS! Middagen ingår ej i resans pris.  
 
Fredag 22 september 
Efter frukost beger vi oss till mässan och 
tillbringar hela dagen där. Mässan öppnar 
kl 9.00. Efteråt åker vi tillbaka till 
hotellet, där vi äter gemensam middag. 
 
Lördag 23 september 
Efter frukost beger vi oss till Dädesjö 
Linodlarförening. Vi får information om 
föreningen och får en visning av 
verkstaden. Hembygdsföreningen finns 
nästgårds. Där kan vi se deras samlingar.   
Kaffe och bulle serveras. 
 
Sedan far vi vidare genom Småland till 
Eksjö och äter lunch på Stadshotellet. 
Där finns också tid att strosa runt i den 
vackra trästaden. Resan går vidare och vi 
tar en bensträckare på Stavsjö krog. Den 
som vill kan även köpa kaffe där (ingår ej 
i resan). Vi är tillbaka i Stockholm kl 
19.30. 
 
Pris: 2 890 kr per person i dubbelrum. 
För enkelrum tillkommer 500 kr. 
I resan ingår: Buss enligt program, två 
övernattningar inklusive frukost, en 
middag, 2 kaffe och bulle, 2 luncher. 
 

Bokning och betalning 
Anmälan till resan görs till Larssons 
resor, epost: kontor@larssonsresor.se, 
eller tel 08-34 82 00. Ange: ”VÄV2017”, 
namn, adress, telefon, enkel- eller 
dubbelrum och i så fall vem man delar 
med, samt ev allergi. Invänta därefter 
faktura. Sista anmälningsdag är 31/5 
2017. 
Anmälan är bindande! 
 
Till Linodlarföreningen betalas senast 
31/5 kostnad för entrén till mässan och 
för ”Småländskt gästabud”. Linodlar-
föreningens medlemmar betalar 450 kr, 
icke medlemmar betalar 630 kr. 
Betala till plusgiro 40 08 97-5. Ange: 
”VÄV2017”, namn, adress samt ev 
allergi. 
 
Vid senare betalning kan vi inte garantera 
biljett till gästabudet.  
 
 

   

 

Vill du veta vilka föreläsningar och 
kortkurser som är aktuella den 22 
september, se Svenska Vävrådets 
hemsida, www. svenskavav.com 


