
Branteviksdagen
   Fredagen den 24 juli

10.00 - 11.00  Prova på Boule. För dig som inte har spelat och vill lära dig lite 
om teknik och regler. Klot finns att låna. Välkomna till Boulebanan. 

11.00 - 17.00 Mixedtävling. Branteviks Bouleklubb anordnar bouleturnering för 
mixade lag  (herr o dam). Startanmälan från 10.30 på Boulebanan. 
Spelstart 11.00. Anmälningsavgift 50 kr/deltagare. 

 11.00 - 17.00  Jakten Hoppet firar 20 år! 
Vi firar ombord och på kajen. Med musik, shanties och 
tillbakablickar. ”Hur klarade folket i vår lilla by att bygga en skuta?” 
- Staffan Lindström funderar och berättar.  
Detaljerat program med tider kommer att finnas på kajen. 

13.00, 15.00, 17.00 Segla med Hoppet. Gratis kortseglingar. 

14.00 Byn som byggde Hoppet. Jan Petersson berättar på 
Sjöfartsmuseet. Två ingångar - den vanliga och via garaget. 
Stolar på ”Corona-avstånd". Begränsat antal åhörare. 

11.00 - 16.00 Varvet i Södra hamnen. Besök varvet och se stora sågen i arbete. 
Försäljning av varvets produkter m.m. Utlottning av en akvarell av Hanna 
Fröjd.  

11.30 - 13.30  Sjöfartsmuseet Hoppet - Öppet hus. Kom och se våra samlingar och lär mer 
om Branteviks historia med hjälp av våra guider. 

11.00 - 14.00  Norra Hamnlaget välkomnar dig på en sigtseeingtur med sina båtar 
för att se Brantevik från sjösidan. Se och möt också Jakten Hoppet till 
sjöss. Avgång kl 11.00, 13.00 och 15.00. Anmälan i Norra Hamnen en halv 
timme före avgång. 

11.00 - 15.00 Södra Hamnlaget. Minimuseet öppnar kl 11.00. Rökning 
av sill pågår under dagen och försäljningen öppnar kl 13.00. 
Här kan du smaka på och köpa nyrökt sill. 

11.00 - 15.00   Konstsalong i Branteviks IFs festlokal på idrottsplatsen. 
Presentation av de tavlor som lottas ut på Branteviks IF s 
konstlotteri. 

16.30   Dragning av vinster för Branteviksrundan. Fina vinster kommer att 
delas ut efter dragning bland de rätta svaren för Branteviksrundan 2019 
som delats ut vid Samhällsföreningens årsmöte den 5 juli. Prisutdelningen sker vid Hoppets 
pir. Svaren lämnas i brevlådan för Varvet senast kl 17.00 torsdag 23.7, men kan också 
skickas till anitastenberg@telia.com. 

(P.S. På grund av rådande restriktioner kan vi i år inte genomföra picknicken på Bäckudden.) 

Välkomna alla i Brantevik 
Bouleklubben, Branteviks IF, Branteviks Samhällsförening, Föreningen Jakten, 

Norra Hamnlaget, Sjöfartsmuseet Hoppet, Södra Hamnlaget
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