
 

Info till Mellanbytet II B - ÄLVDALEN  2018 

Boka in  3 - 5  Augusti  (Fre - Sön) 

Välkomna till 30 års Jubileum i Älvdalen. 

(Vårt första möte var 1988) 

Förhoppningsvis blir mötet i samma anda som de föregående, med lite 

mera partystämning, lotterier med en svensk flattop som första pris. 

Vi hoppas att både nya och gamla samlare kommer. 

Flera utländska samlare har visat intresse av att komma. 

Angående boendet på  TRE BJÖRNAR  ...    Där finns det plats för 

minst 40 personer, och varierar mellan 2 – 6 bäddar/ rum. 

Där kan vi alla bo under samma tak och ha som en liten CANvention, där 



man kan sätta upp en liten display av sina burkar på sitt rum. Besöka 

varandra och byta burk hela natten/ nätterna om man vill. 

Alternativ 1)  Fre & Lör natt  (2 nätter) med del i flerbäddsrum.        Ingår 

: Middag Fre kväll, Frukost Lör & Sön morgon  =  1250  kr                                                                     

Alternativ 2)  1 natt. Fre natt m. middag inkl. + frukost Lör = 925 kr 

Alternativ 3)  1 natt. Lör natt utan middag p.g.a. att bytesmötet börjar 

tidigt, men med frukost Sön  =  775  kr. 

( Lakan, handduk, samt städning ingår i både Alt. 1, 2, och 3. )   

Vid bokning av minst 25 personer har vi hela Tre Björnar för oss själva, och 

behöver därför veta i så god tid som möjligt vilka som kommer.  Alt. 1 är 

bäst, roligast, & mest prisvärt.   OBS. Begränsat antal = Först till kvarn ...      

Sista datum för att boka boende är 30/4-2018.                                              

Vid inbetalning/ bokning av övernattning ange namn på alla boende &  

alt. 1, 2, eller 3.  Swish = 070-6308810 ,  kontonr. 8166-1, 693494874-3 

Den gamla lokalen är inte längre tillgänglig. Men har hittat en större och 

bättre lokal där den stora bytesdagen blir på Lördag 4 Augusti.                           

Bytesmötet (i Väsa Bystuga på andra sidan älven) börjar kl. 11:00 på 

Lördag. Med ett break då vi stänger lokalen ca 16:00 - 18:00 för lite andra 

aktiviteter som inkluderar besök på ett matställe/ pizzeria.                       

Där kan var och en köpa sig lite ny energi tills vi är tillbaka i lokalen, där 

det naturligtvis också kommer att finnas öl, drycker, och tilltugg. 

Bytesmötet beräknas pågå långt fram på kvällen. Vi ordnar med 

chaufförer som hjälper till att förflytta oss tillbaka till Tre Björnar för de 

som behöver (rätt många troligen, inkl. arrangörerna). 

Lotteriet : Presentation av vinster & lottförsäljning börjar tidigt på Fredag.  

Dragning av de högsta vinsterna sker på Lördag kväll.             

Väl mött i Älvdalen,  STIG  (070-6308810)  &  MICKE (070-3451826) 


