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STUDIEBESÖK 1 - HÅLVÄ
aviserade uppföljningen av vå
Dag:  söndagen 22 
Tid:  9.15
Plats:  Samling på p
Färdmedel:  bil - samåkni

 upp lediga pl
Lunch:  medhavd, int
Kaffe:  i Dragby-omr

Det går också bra att ansluta v
karta med registrerade hålväga

Efter Flottsund åker vi direkt t
där den tangerar Björklingeån,
fälle att se den hällkista som lä
60-talet väl utgrävt och dokum

Vid hemfärden rekommendera
Båtgravarna som undersöktes 
Vendeltid, en allmänt vedertag
man funnit motsvarigheter till 

STUDIEBESÖK 2 - RIKSAR
Dag: tisdagen 31 ok
Tid: 18.00 (OBS ti
Plats: Fyrverkarback
Avgift: 25:-
Antal: 20. OBS begrä
Anmälan till Agneta Allerstav

Vi får dels en allmän visning a
angående Upplands-Bro att plo
upplysningar. Studiebesöken a

PÅMINNELSE - FÖRELÄS
tisdag 17 okt kl 19.00, Bibliote
Sportdykaren som amatörar

tisdag 11 nov kl 19.00 i Bro B
Vad betyder amatörarkeolog
Karl Erik Mörk.

ÖVRIGT
Curt Dahlgren och Anders Wa
vid Högnäs. Ett renoveringspr
planerar att bilda Stiftelsen Tib
framtagande av lösningar och 

Vänliga hälsningar
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GARNA söder och norr om Uppsala: Flottsund - Dragby. Den
rens studiebesök vid de nyfunna hålvägarna vid  Kalmarsand - Draget.
oktober.

arkering vid Bro Centrum
ng, med möjlighet för dem som inte har bil att fylla
atser. SL-buss från Kungsängen kl 9.00.
ages på lämplig plats och tidpunkt i Flottsundsområdet
ådet

id parkering 300 m öster om Flottsundsbron - ca kl 10.00. Se bifogad
r.

ill Dragby-området ca 1 mil norr om Uppsala, omedelbart intill E4:an
 1 km NV ärentuna kyrka. Förutom intressanta hålvägar får vi också till-
nge var Upplands enda. Den är inte igenlagd och ligger centralt i ett på
enterat område.

s ett besök vid Valsgärde invid Fyrisån 3 km norr om Gamla Uppsala.
på 30-talet har tillsammans med fynden i Vendel gett oss begreppet
en tidsperiod före vikingatiden. Vid såväl Valsgärde som Vendel har
vårt kommunvapen, den s k Ekhammarsfiguren.

KIVET
tober

den)
en 13-17, invid Västerbrons norra landfäste

nsat deltagarantal
, tel 73 819, Börje Sandén, tel 40 515

v arkivlokalerna av Bodil Ulate-Sequra, dels kommer visst material
ckas fram. Agneta är ansvarig för arrangemanget och kan ge närmare
nnonseras endast på annat sätt.

NINGARNA - se närmare i Medleminformation September.
ket i Kungsängen
keolog. Lennart Karlsson

ibliotek
en för bevarandet av det gemensamma kulturarvet?

lldén har engagerat sig i räddningsaktionen för den gamla handelsboden
ogram med finansieringplan har framtagits, hyresgäster har värvats, man
ble Bygdecentrum, som sedan kan fungera som plattform för

förvaltning av övriga hus i nybyggnadsområdet.


