Solkanonklubben i Åtvidaberg, Öster...
https://turistmal.se/turistmal-5547.html

Information
Län: Östergötland
Kommun: Åtvidaberg
Kategorier: Naturupplevelser
Position: 58.1929,15.9927
Kontaktuppgifter
Tel: 0120-35421
E-post: kansliet@solkanonklubben.se
Hemsida: www.solkanonklubben.se
Beskrivning
SOLKANONKLUBBEN i Åtvidaberg
är en ideell förening som bildades 1986. Klubben har bland annat
till uppgift att hålla typiska Åtvidabergstraditioner vid liv. Till
exempel Solkanonen med middagsskott från 1/5 till 31/8.
Vill du själv skjuta och bli diplomerad Solkanonjär och få köpa ett
speciellt Diplom? Instruktioner ges av Solkanonklubbens
kanonjär.
En rundtur på Bysjön med E/S Vågspelet ger dig möjlighet att
enkelt komma till Kanonkullen där Solkanontornet finns samt från
sjösidan se en av landets vackraste golfbanor.
På- och avstigning vid Tornbryggan nedanför Solkanontornet.
Klubben har 6 kanadensare för uthyrning. Bokning måste göras i
förväg helst via telefon 0120-35421.
Klubben har cirka 400 medlemmar men vill gärna få flera!
Medlemstidningen Soltiden ges ut 4 gånger per år. Nummer 2
som innehåller sommarens program delas ut till alla hushåll i
kommunen.
Vill du veta mer? Se vår hemsida www.solkanonklubben.se
Adressen är Bruksgatan 1, 597 30 Åtvidaberg
Bankgiro 495-1851
Priser
Medlemskap i Solkanonklubben
Enskild medlem 150 kr
familj 300 kr
Kanonföretag/4 annonser i Soltiden 2500 kr.

Turistmål.se
Svenska sevärdheter, boenden, aktiviteter
och nöjen på Internet och i mobilen.
turistmal.se

Öppettider
Kansliet är bemannat 1 juni t o m 31 augusti kl 9-10 Jourhavande
träffas dagligen via telefon/telefonsvarare och e-post.
Vägbeskrivning
Var finns Solkanonklubben?
Solkanonkubbens kansli är inte bemannat regelbundet men
jourhavande nås alltid via telefon 0120-35421. Tornhuset, beläget
i närheten av Tornbryggan är bemannat en timme före
middagsturernas avgång tisdag-lördag. Följ skyltning Musikbåt
och Solkanon.
Man parkerar intill Bysjöbadet, Åtvidabergs badplats. Se vår
hemsida

turistmål.se
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