
Uppsala den 12 maj 2014 

Hej alla 54-studenter från Gävle Högre Allmänna Läroverk 

 

Nu vill vi ha den definitiva anmälan till jubileet i Hagaparken i Stockholm. 

Vi vill ha den senast på måndag den 19 maj (helst tidigare så att vi vet att du fått detta meddelande). 

 

Vi kommer att vara i Koppartältens värdshus (strax bortom cafétältet) i stora salen på övervåningen med 

början kl 12 och vi får stanna till kl 16. Ingången är på långsidan vid utomhusserveringen. Anledningen till 

den ändrade tiden är att restaurangen normalt stänger kl 15 på vardagar. 

Vi startar med drink (mousserande vin eller alkoholfritt) med tilltugg kl 11.30, helst ute om vädret tillåter. 

Maten, välj mellan  

1) skagenröra som förrätt och majskyckling som huvudrätt, eller 2) rökt renstek som förrätt och färsk lax 

med vitvinsås som huvudrätt. 

Det serveras två glas rött eller vitt vin (alt. alkoholfritt) till maten, kaffe efteråt. 

Ange om du är känslig för viss mat. 

Vinlunch kostar 645 kr, 

alkoholfri lunch kostar 600 kr. 

För drinktillbehör, porton och andra mindre utgifter vill vi ha 20 kr per deltagare. 

Du betalar vid ankomsten till Carl Johan. 

 

Alltså 

Meddela Carl Johan senast måndagen den 19 maj på e-post eller brev 

- vilket matalternativ du väljer 

- om du vill ha alkoholfri lunch 

- om du är allergisk mot viss mat. 

Vi startar med drink mellan kl 11.30 och 12.00. 

Förbered korta tal eller minnesblixtar. 

 

Tag med 

Har du bilder (album) eller andra minnen från en svunnen tid så ta med dessa. 

Har du musikinstrument för allsång så tag med. 

 

Info om transporter 

- Själva Koppartälten har enbart Caféservering. Restaurangen där vi äter ligger i en byggnad efter 

Koppartälten.  

- Parkeringen vid Hagaparken (vid foten av Frösundatoppen som innehåller rivningsmassorna från 60-talets 

sanering i Klarakvarteren) är avgiftsbelagd och kräver kontokort, den är ofta fullbelagd sommartid. Det finns 

inga andra stora parkeringar i närheten, en möjlighet är gatorna norr om Haga norra kyrkogård väster om 

E4:an.  

- Buss 515 går från Odenplan till Sundbybergs station och passerar Hagaparken. Hållplatsen vid Odenplan 

ligger på Karlbergsvägen vid Gustav Vasa kyrka (väster om Upplandsgatan alltså). Bussarna går var 10:e 

minut den 22 maj och restiden är 10 min. Hållplatsen vid Koppartälten heter Haga Norra och från hållplatsen 

tar man gångvägen upp till höger i färdriktningen (skylt Fjärilshuset), passerar parkeringen och följer gatan 

till höger, det är sedan ett par hundra meters promenad till Koppartälten. 

 

Väl mött! Det ska bli roligt att ses! 

 

Carl Johan Hjälme  Ulla Höglund Anita Kruckenberg 

Luthagsesplanaden 24 E    ersättare för Ingvar som tyvärr 

752 24 Uppsala    blivit sjuk 

070-6069093 

e-post: carljohanhjalme@comhem.se  

mailto:carljohanhjalme@comhem.se

