
Välkomna till Gunnebo Slott den 30 september 
 
Egnahemsföreningen bjuder härmed in alla medlemmar 
med familj till visning av slottet och trädgården, samt en 
föreläsning om trädgårdsanläggning under ledning av 
trädgårdsmästare Marica. Det kommer det även finnas 
utrymme för frågor och svar från henne. 
Då vi vänder oss både till vuxna och barn har vi även 
beställt en visning av slottet speciellt anpassad för 
småttingarna under ledning av barnpedagogen Kajsa. Allt 
detta är gratis för våra medlemmar. 
Det kommer även finnas en läcker buffé framdukad för oss 
till ett förmånligt pris med lite utav varje för alla preferenser. 
Buffén kommer vara öppen 12-14 så att man kan äta i skift 
så att säga. Vänligen notera att var och en får betala för 
buffén själv. 
 
 
Program 
11-11.45 visning av slottet för vuxna (max 30 pers) 
12-12.45 visning av slottet för barn (max 30 pers) 
13-13.45 trädgårdsvisning (max 30 pers) 
14-15 paus för avdukning och möjlighet för fria aktiviteter, 
se nedan 
15-15.45 föreläsning (max 80 pers) i Vagnsboden 
 
Buffén i Vagnsboden kommer vara öppen 12-14 och kostar 
160kr/person. Barn under 12 år betalar 85kr, och då 
kommer det också finnas något lite barnvänligare så att alla 
blir nöjda. Kaffe ingår i priset, men önskas kaka eller annan 



dryck än kranvatten får man betala extra. Vagnsboden är 
reserverad för oss och det finns plats för max 80 sittande. 
(Skulle man istället vilja beställa lunch i Kaffehuset är den 
öppen till 14.30.) 
 
Under pausen kan man passa på att besöka orangeriet 
som är öppet 11-16. Samma dag har man nämligen 
Byggnadsvårdsdag. Hantverkare finns där och svarar på 
frågor. 
 
Om intresset för slottsvisning blir extra stort kommer vi ev 
kunna ha en extra sådan 14-14.45 under pausen. 
 
Vid gynnsamt väder kommer Kajsa erbjuda fika vid 
lekplatsen. Där finns Maj-Ros, en ”Trojansk ko” (!) med 
kalvar för barnen att busa i. 
 
Anmälan 
Ni anmäler er till vår styrelsemedlem Staffan Magnusson 
som håller i arrangemanget. Vi måste inom kort lämna 
besked till Gunnebo om hur många som förväntas komma, 
och som ni förstår gäller detta särskilt buffén. 
Antalet platser är begränsat så det är all anledning att 
anmäla sig snarast. Man behöver alls inte delta i alla 
aktiviteter utan anmäler sig bara till det man är intresserad 
av. 
Visst kan Staffan svara på telefon, men för att få ordning på 
bokningarna ber vi er anmäla er skriftligen, antingen via 
e-mail eller sms. Ange då namn, antal personer och vilka 
aktiviter ni vill delta i så att vi kan ge Gunnebo klara besked. 



E-mail:staffan54.magnusson@gmail.com 
Sms: 0735117659 
 
Vi hoppas att detta ska bli en riktigt givande dag för oss alla 
och önskar er hjärtligt välkomna! 
 
 


