Krigsflygskolans Kamratförening

Studiebesök vid tunnelbygget Hallandsåsen 2012-09-22

Vad: Två 8,7 km långa, parallella järnvägstunnlar genom Hallandsås.
Varför: Öka kapaciteten över Hallandsås från 4 tåg per timme till 24 och fördubbla möjlig godsvikt.
Nuläge: Tunnelborrmaskin bygger och tätar tunneln. 84% färdig huvudtunnel.
Byggstart: 1992. Omstart 2003. Trafikstart: 2015. Kostnad: Totalt 10,5 miljarder kronor
Programmet för dagen:
Vi samlas vid F5 Kanslihus i Ljungbyhed kl 08.30 och åker buss till Båstad, på vägen dit stannar vi på
lämpligt ställe och tar en medhavd snabbfika. Vi räknar med att vara framme vid tunnelbygget strax
före kl 10.00.
Du som kör egen bil, tänk på att meddela detta när Du anmäler Dig, likaså Du som vill ansluta i
bussen längs vägen från Ljungbyhed via Klippan – Ängelholm – Båstad.
Vi har bokat en guidad tur i minst 1 timme, därefter åker vi till hemlig restaurang för att äta en god
lunch. Runt kl 13.00 åker vi ifrån restaurangen mot F 5 igen. Väl framme på F 5 så har museet öppet.
För er som inte är medlemmar kostar inträdet 50,00, för medlemmar är det gratis mot uppvisande av
medlemskort.
Priset för detta arrangemang, som delvis subventioneras av föreningen, blir endast 225:-/person.
I detta pris ingår trevligt sällskap, bussresa, entré, guide samt lunch.
När du anmäler dig, så sätt in pengarna på pg 47 33 01 – 0 Krigsflygskolans Kamratförening.
Anmälan är bindande!! Du kan naturligtvis också betala på bussen.
Din anmälan till resan vill vi ha senast fredagen den 14 september
Anmälan om deltagande till:
Ordföranden Hans-Bertil Sinclair 0435-126 37, 073-439 87 15
eller sekreteraren Annelie Lundquist Ekbladh 0435- 44 07 40 (efter 19.00), 070-249 99 19
Du kan också anmäla Dig via föreningens e-mailadress f5@telia.com
Glöm inte att gå in på vår hemsida www.f5kamratförening.se!!
Info gällande andra arrangemang som kan vara av intresse under resten av året
Ljungbyheds Militärhistoriska Museiförening
Övrigt som kan vara av intresse:
bjuder in oss till följande aktiviteter:
20/9 Föredrag av ordföranden i föreningen Gunnar
26/8 är det regementets dag på P 7 Revingehed
Ehnberg – Invasionen i Normandie
5/10 Bildinventeringen startar upp igen
6/10 Frivilligförsvarets dag på Djuramåsa
18/10 Ev. föredrag – Libyeninsatsen
24/10 FN dagen firas i Maria Kyrkan i Helsingborg
15/11 Bertil Larsson – Arktiska expeditioner

