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Inbjudan till 90 års jubileumsfirande av Ängesholmen 
 

 

1928 köpte Kungl. Bodens Ingenjörkår (Ing 4) öarna i Luleälv vid byn Vittjärv. Detta vill Ing 

3 Kamratförening – Norrlandsingenjören (Ing 3 KF) fira den 25 augusti med historisk rundtur 

och middag för kamratföreningsmedlemmar. 

 

Program lördagen den 25 augusti: 

 

kl. 13.00 Samling vid Försvarsmuseum Boden för rundvandring på området och busstur 

genom fd. Ing 3 kasernområde till Ängesholmen. 

kl. 15.00 Ankomst till Ängesholmen. Historik och egen verksamhet (inkvartering, bastu, 

rundvandring mm). 

Bussen går tillbaka till Försvarsmuseum Boden för de som har behov att hämta egen bil. 

kl. 18.00 Middag i matsalen på Ängesholmen med efterföljande samkväm på Officersholmen. 

 

Möjlighet att övernatta på Ängesholmen i barack finns. 

 

Program söndagen den 26 augusti: 

kl. 08.00 Revelj och enklare frukost samt avstädning på Ängesholmen. 

 

kl. 10.00 Transport till Norrbottens regemente (I 19) för lunch i matsalen Tre renar. 

 

 

Särskilt program för Ing 1 Kamratförening – Sveaingenjören (Ing 1 KF) 

 

Program lördagen den 25 augusti: 

kl. 10.50 Ing 1 Kamratförening – Sveaingenjören (Ing 1 KF) hämtas med buss på 

Luleåflygplats genom Ing 3 KF försorg. 

 

Program söndagen den 26 augusti: 

kl. 12.00 Ing 1 KF transporteras efter lunchen till Rödbergsfortet, en guidad rundtur med kaffe 

och smörgås. 

kl. 15.30 Busstransport till Luleå flygplats. 

kl. 18.30 Flyg till Arlanda. 
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Anmälan: 

Kostnaden för middagsbuffé med dryck (öl/vin) samt kaffe med avec är 200 kr. 

Klädsel är vårdad vardagsklädsel. 

Förläggningen på Ängesholmen är i barack (logement boende) med sängkläder. Sanitetshus 

finns. 

 

Vid anmälan uppges ett alternativ med kompetterande önskemål: 

 

A. Deltar från kl. 13.00 med rundtur och middag samt önskar övernattning i barack på 

Ängesholmen. 

 

B. Deltar från kl. 13.00 i rundtur och middagen (ingen övernattning). 

 

C. Deltar vid middagen kl. 18.00 samt önskar övernattning i barack på Ängesholmen 

(ingen rundtur). 

 

D. Deltar endast middagen kl. 18.00 på Ängesholmen (ingen rundtur eller övernattning). 

 

Kompletterande önskemål 

Övriga önskemål på särskild kost eller boende ska anges. 

För Ing 1 Kamratföreningsmedlemmar är en rundtur med fika inbokat på Rödbergsfortet 

under söndagen. Om annan kamratföreningsmedlem önska att delta för en kostnad på 100 kr, 

måste detta framgå i anmälan.  

 

 

Ing 3 Kamratföreningsmedlemmar och medlemmar i andra kamratföreningar 

Anmälningsavgiften 200 kr (+ 100 kr för Rödbergsfortet) inbetald till Ing 3 KF Plusgirokonto 

16 17 57 – 0 senast den 1 augusti samt anmäler sitt deltagande till ing3kf.info@gmail.com 

 

Ing 1 Kamratföreningsmedlemmar 

Anmälningsavgift 300 kr (inkl Rödbergsfortet) betalas till Sveaingenjörens plusgirokonto 15 

64 36-8 senast den 25 juli samt anmäler sitt deltagande till plarsson770@gmail.com eller 

telefon 070-394 29 60 
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