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Information
Län: Gävleborg
Kommun: Sandviken
Kategorier: Upplevelser
Position: 60.2919,16.8796

Kontaktuppgifter
Tel: 0760-527750
E-post: peter@brandnostalgi.com
Hemsida: http://brandnostalgi.com
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Brandbilsmuseet-i-Gysinge/501
020089968756?fref=ts

Beskrivning
I vackra Gysinge Bruk har Stiftelsen Svensk Brandnostalgi
uppfört en större museibyggnad där ett 30-tal brandbilar och
ambulanser nu visas i bottenvåningen (ca 1.000 kvm). I övre
våningsplan planeras för rums- och verksamhetsmiljöer ur
brandmannalivet samt för andra museiaktiviteter. Museet drivs av
Museiföreningen Brandbilsmuseet i Gysinge.

Fordonen speglar utvecklingen under 1930-talet till 1990-talet och
flera av brandbilarna och ambulanserna deltar ofta i
Brandhistoriska Sällskapets årliga veteranbilsrallyn. På museet
visas också hand- och ångdrivna sprutor samt omfattande annan
utrustning.

Brandbilsmuseet är särskilt livaktigt genom att nyare brandbilar
disponeras av den frivilliga brandkår som Stiftelsen startat.
Gysinge Brandkår utgör en uppskattad förstärkning i Gästrike
Räddningstjänstförbund och är i elden vid skogsbränder i
Gästrikland och i angränsande landskap. Brandpersonalen har
just nyinrett sin brandstation i museibyggnaden..

Möteslokaler för arrangemang i brandkårsnostalgisk miljö håller
nu på att skapas.

Museiföreningens medlemmar med bl a ordföranden Olle
Andersson, Gysinge, (med från muséets start), Peter Kandén,
Hedesunda, (Frivilliga Brandkåren), Per Wallenthin (med från
muséets start och med rötter i Motala Brandkår), Bengt
Carlsson,Hallstahammar, (veteranbrandbilsägare och
deltidsbrandman) samt förre ordföranden Kjell Söderlund
(veteranbrandbilsägare och f.d. brandbefäl i Sollentuna) 
kompletterar nu museibyggnaden och utvecklar muséets
utställningar. Museet kommer om möjligt att hålla öppet för
besökare under medlemmarnas arbetsdagar.

Priser
Entré:                 
Vuxen 40 kr
Barn 20 kr

Rabatterad entré vid grupp över 10 personer.

Grupparrang:   
Kaffe vid Gysingeforsarna / Guidning på bruket /Lunch i
Herrgårdens Orangeri / Visning      Brandbilsmuseet (175 kronor



per person)

Årskort/Medlemskort i Museiföreningen: 
100 kr - familjekort 150 kr

Öppettider
Se vår hemsida för mer information!

Detta dokument är framtaget i samarbete med Turistmål i Sverige AB | Kontakt: turistmal.se / info@turistmal.se | Dokumentet genererades: 2023-05-24 02:05.

Kontrollera alltid informationens riktighet innan ett eventuellt besök. All information är upphovsrättsskyddad och får ej kopieras, sparas eller på något annat sätt användas

utan rättighetsinnehavarens tillåtelse.turistmål.se


