
   Inbjudan till traditionell sommarsamling 2019.

            

Frimurarklubben Samuel af Ugglas inbjuder alla bröder - oavsett grad och tillhörighet –
att tillsammans med familj och vänner delta i en trevlig sommarsamling i Älmsta,

onsdagen 24/7 2019 kl.11.

Älmsta är ett idylliskt samhälle vid Väddö kanal mitt i Roslagens hjärta. 
Vi kommer att få en guidad tur och filmvisning av Sjöfartsmuseet, som ligger naturskönt på

Kaplansbacken intill kanalen. Museet speglar sjöfarten under segelfartygens och Postroddens
spännande tid i Roslagen.

Därefter intar vi en måltid på restaurang Ankaret i centrum.

Se bifogat dokument om Sjöfartsmuseet samt vägvisning.

PROGRAM
Kl. 11.00  Samling vid sjöfartsmuseet. Pris inträde: 40 kr 
                 Guidningen av museet  - betalas av klubben.
                 Läs om museet på hemsidan: www.sjofartsmuseet.se

Rekommenderas att komma före och njuta av medförd fika i den natursköna omgivningen.

Kl.13.00   Lunch på restaurang Ankaret
                  Kan väljas kött, fisk eller vegetariskt. Pris: 99 kr/person
                  Hemsida: www.ankaret.net

Anmälan senast 2019.07.18 till Jan Nilsson 0173 - 400 98 eller 
Stefan Löfström 070 380 2529 eller email till pieszakheeboel@gmail.com. 
Ange gärna vid anmälan ev. önskemål om särskild kost.

Broderligen välkommen. Ta gärna med barn och vänner!
             

Frimurarklubben Samuel af Ugglas/styrelsen

mailto:pieszakheeboel@gmail.com


ROSLAGENS SJÖFARTSMUSEEUM I ÄLMSTA

Besöksadress: Gåsviksvägen 47, 764 91 Väddö   
Lat: N 59° 57' 49.64"  Long: E 18° 48' 54.22"
Hemsida: http://www.sjofartsmuseet.se/

Sjöfartsmuseet ligger naturskönt på Kaplansbacken strax söder om Älmsta inramat av skog, äng och 
åker. De röda husen på bilden är entrén till museibyggnaden i förgrunden och  Skeppargården snett 
bakom. En grön fyr på höjden före museet visar vägen dit.



Hitta till Roslagens Sjöfartsmuseum

FRÅN UPPSALA
Med bil: Snabbaste vägen från Uppsala går via Almunge, Knutby och Edsbro. Efter Edsbro sväng 
höger in på väg 76 mot Norrtälje. Sväng senare vänster på väg 283 mot Grisslehamn och kör till 
utkanten av Älmsta. Alldeles i början av samhället går en väg till höger med en brun vägskylt  
"Roslagens Sjöfartsmuseum 1". Följ den vägen tills du ser en ny skylt med "Roslagens 
Sjöfartsmuseum" till vänster. Sväng in där och du är strax framme.
Med buss: Åk buss 677 till till Norrtälje, byt till buss 637 mot Singö/Ellan/Grisslehamn eller 636 mot 
Björkö på Norrtälje busstation. Båda går till Älmsta och resan tar 30-35 minuter. Du ska stiga av precis
i början av Älmsta. Hållplatsen heter Älmsta-Gåsviks vägskäl - be chauffören om hjälp. Gå tillbaka en 
liten bit så ser du vägen med en brun vägskylt "Roslagens Sjöfartsmuseum 1". Följ den vägen tills du 
ser en ny skylt med "Roslagens Sjöfartsmuseum" till vänster. Då är du strax framme.

NORRIFRÅN
Med bil: Åk mot Hallstavik/Häverödal och sväng mot Älmsta. Du kan åka över Trästabron till väg 283
på Väddösidan och följa Väddöviken söderut till Älmsta. Här åker du över Älmstabron och fortsätter 
genom samhället. I slutet av Älmsta ser du en brun vägskylt  "Roslagens Sjöfartsmuseum 1". Sväng 
vänster och sväng sedan vänster vid nästa skylt "Roslagens Sjöfartsmuseum" så är du strax framme.
Du kan också åka på fastlandssidan genom Ortala till Älmsta. Du kommer fram mitt i samhället. Tag 
höger på väg 283 mot Norrtälje. I slutet av Älmsta ser du en brun vägskylt  "Roslagens 
Sjöfartsmuseum 1". Sväng vänster och sväng sedan vänster vid nästa skylt "Roslagens 
Sjöfartsmuseum" så är du strax framme.
Med bil: Åk mot Hallstavik/Häverödal och sväng mot Älmsta. Du kan åka över Trästabron till väg 283
på Väddösidan och följa Väddöviken söderut till Älmsta. Här åker du över Älmstabron och fortsätter 
genom samhället. I slutet av Älmsta ser du en brun vägskylt  "Roslagens Sjöfartsmuseum 1". Sväng 
vänster och sväng sedan vänster vid nästa skylt "Roslagens Sjöfartsmuseum" så är du strax framme.
Med buss: Från Hallstavik går buss 643 till Älmsta men förbindelserna är tyvärr inte så bra. Men 
kommer Du till Älmsta Busstation, gå ner till Älmsta Bro, där står en skylt "Sjöfartsmuseet 2". Du har 
då en underbar gångväg längs Väddö kanal mot museet. Efter ca 1,5 km står en pil till höger upp till 
museet. Ett annat alternativ är att åka till Norrtälje och ta bussen mot Älmsta. (se vidare beskrivning 
från Norrtälje/Stockholm).

FRÅN NORRTÄLJE ELLER STOCKHOLM
Med bil: Åk väg 76 från Norrtälje mot Grisslehamn. Fortsätt på väg 283 med riktning Grisslehamn. 
Ungefär 3 mil från Norrtälje kommer du till samhället Älmsta. Alldeles i början av samhället går en 
väg till höger med en brun vägskylt "Roslagens Sjöfartsmuseum 1". Följ den vägen tills du ser en ny 
skylt med "Roslagens Sjöfartsmuseum" till vänster. Sväng in där och du är strax framme.
Med buss: Från Stockholm tag buss 676 till Norrtälje busstation. Från Norrtälje busstation tag buss 637
mot Singö/Ellan/Grisslehamn eller 636 mot Björkö/Arholma. Båda bussarna passerar Älmsta efter 30-
35 min. Du ska stiga av precis i början av Älmsta. Hållplatsen heter Älmsta-Gåsviks vägskäl - be 
chauffören om hjälp. Gå tillbaka en liten bit så ser du vägen med en brun vägskylt "Roslagens 
Sjöfartsmuseum 1". Följ den vägen tills du ser en ny skylt med "Roslagens Sjöfartsmuseum" till 
vänster. Då är du strax framme.


