
T 3 KF 2020-03-11 

Trängträff 

2020 
Sollefteå 

 

28–30 augusti 

 

Trängare trivs tillsammans 

 
Akvarell Södra Kaserngården T 3 av Lars Holmer 1992 

 

Välkomna till Sollefteå 28 - 30 augusti 2020 

Preliminärt program 

Fredag 28/8  
  

Tilltransport.  

Hämtning med buss i Kramfors och Sundsvall 

 
 

Start ca 1500  

Kaffe på Hotell Hallstaberget 

Välkomsthälsning av T 3 kamratförening samt  

kommunalrådet Johan Andersson. 

  

Program, kommendantur, incheckning 

 

 
 

 

Eftermiddag/kväll: 

Information om I 21 Idrottsförening i samverkan med  

I 21 KF. Ordförande Hans Naucler 

 

Aktivitet på skidskyttestadion Hallsta.  

”Prova-på-skytte”. Tävlingar? 

 

Fältmiddag och samkväm i föreningens klubblokal  

och på hotellet 

 

 

 

 

 
 

 

  



Lördag 29/8  

 

Försvarsinformation.  

Kommande försvarsbeslut, inriktning, tidsplan.  

Vad händer på Regementet.  

(Föredrag av representant från Trängregementet?) 
 

 

Bussfärd till Sandslån  

Guide från Destination Höga Kusten följer oss hela dagen. 

 

Lunch vid High Coast Distillery (f.d. Box whisky)  

Studiebesök med visning av produktion och lager  

 

  
 

 
 

Buss genom världsarvet Höga Kusten där vi bland annat passerar/stannar vid… 

 

Mannaminne är konstnären Anders 

Åbergs (1945–2018) fullskaliga 

allkonstverk i Nordingrå där över 50 

byggnader välkomnar dig till ett möte 

med natur och kultur, konst och teknik, 

lokalt och globalt, historia och framtid, 

smått och stort. 

www.mannaminne.se  

 

  

Barsta fiskeläge  

Ett av Ångermanlands fiskelägen som 
byggdes upp på 1600-talet av 
fjärrfiskare från söder och som kom 
att kallas för ”gävlefiskarna”  
www.nordingra.nu  

 
 

Villa Fraxinius 

”Visningsträdgård med hus och trädgård 

som kompletterar naturen utan några 

skarpa gränser dem emellan.” 

www.villafraxinus.se  

 
Skuleberget 

Kalottberg med världens högsta kustlinje 

på 286 meter. Längs vandringsleden på 

den östra branten upp till toppen finns 

den välkända Kungsgrottan. I anslutning 

till berget ligger även Naturum Höga 

Kusten med utställningar. 

www.destinationskuleberget.se  

 

 

http://www.mannaminne.se/
http://www.nordingra.nu/
http://www.villafraxinus.se/
http://www.destinationskuleberget.se/


Hornöberget och Höga Kustenbron  

Hängbron över Ångermanälven är ett av 

Sveriges högsta byggnadsverk med en 

höjd på 180 meter ovan vattenytan och 

en längd på 1800 meter. Invigd 1997 

som ett komplement till Sandöbron från 

1939/1943 

www.höga-kusten.se  

 

 

Kaffepaus på Hotell Hornöberget med fantastisk utsikt mot bron över Ångermanälven. 

Hemfärd till Sollefteå (åter ca 17.00) 

 

19.00 Gemensam middag och samkväm i Skybar 360°  på 

Hotell Hallstaberget.  

 

   
 

 

 

Söndag 30/8 

Information från Kamratföreningarna 

Diskussion om samverkan/ samarbete och eventuella gemensamma projekt  

Utvärdering,  

Trängträff 2021? 

 

Avslutning och lunch 

Transport till Kramfors/Sundsvall 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Slutlig anmälan inkl betalning av deltagaravgift  

senast 15 maj 2020 till Plusgiro 33 69 14 – 7 

 

Deltagaravgift 1 500.- 

 

Logi är reserverat, men bokas av respektive deltagare.  

För priser, bokningkod mm se vår hemsida 

www.norrlandstrangarna.se 

 

 

För T 3 kamratförening 

 

Kjell Åström 

070 - 669 39 37  

kjellastrom59@gmail.com 

 

 

http://www.höga-kusten.se/
http://www.norrlandstrangarna.se/

