
    

 

  Neglingevarvet 1december 1941                   Plyms kök & bar1december 2016 

På kölsträckning- & byggnadsplatsen vid NEGLINGEVARVET, Saltsjöbaden, där M 20 stapelavlöpte 

den1 december1941, ligger i stället för den stora varvsbyggnaden idag en restaurang, Plyms kök & bar! 

Restaurangens veranda rymmer c:a 40 personer så först till kvarn gäller...! ”Bär hän med din anmälan”! 

Med M 20 liggande förtöjd alldeles utanför verandafönstren sitter vi varmt och skönt och firar jubilaren! 

Vi ankommer till ”Neglingevarvet” med M 20 och förtöjer på pontonen alldeles intill restaurangen. 

Ombord finns bingplatser (14) för främst långväga eller andra medlemmar som vill övernatta ombord. 

OBS! Vi kan vara upp till 20 personer ombord under förflytningarna, varav 12 som passagerare (PAX).  

För de som inte kan åka med M 20 eller inte är snabba nog att anmäla sig med sitt M 20-önskemål finns 

utmärkt förbindelse med buss & tåg från/till Slussen med Saltsjöbanan. P.g.a. Slussenombyggnationen 

sker byte vid Henriksdal. Buss 25B från SLUSSEN passar tågets linje 25 mot Saltsjöbaden och vice versa.  

Man kliver av/på vid hpl. NEGLINGE i Saltsjöbaden och går sedan 800m/12 min till Plyms kök & bar. 

Restid c:a 35 min. Ny tidtabell kommer ut senare i höst men nu på e.m. är det avg. från Slussen var 20:e 

min. och senare på kvällen från NEGLINGE var 30:e min.  
 

 

                                          Program i stort: 

   Torsdag 1/12                       Vikingavägen 17, 133 33 Saltsjöbaden 

 kl. 12.00 Samling ombord för mätta medlemmar som skall segla med M 20 till Saltsjöbaden. 

 kl. 12.30 M 20 avgår från Museipiren vid St. Erik genom Skurusundet och Baggenstäket. 

 kl. 14.00 Ankomst ”Neglingevarvet”, förberedelser med bl.a. flaggning över topp, inre tjänst.  

 kl. 16.30 BIO (Bar Is Open) ombord för de som kommer tidigt. 

 kl. 17.30 Samling på Plyms Veranda. 

 kl. 18.00 Jubileumsmöte med anföranden samt bildspel från sommarens Jubileumsseglats!  

 Kl. 19.30 Jubileumsmiddag/Jubileumsjulbord (med tillgång till Jubileum). 

 kl.  e.s.o. Final med fyrverkeri och hurrarop! 
 

Fredag 2/12 

 kl. 09.00 Flagghissning, frukost ombord på M 20 för de boende ombord och förberedelser för gång. 

 kl. 10.30 Avgång ”Neglingevarvet” mot Stockholm genom Baggenstäket och Skurusundet. 

 Kl. 12.00 Ankomst Museipiren, Stockholm, återställning samt smärre avrustningsarbeten. 

 Kl. 13.00 DA för de som har bråttom, några övriga forsätter med enklare avrustningsarbeten. 

 Kostnader: Jubileumsmötet med Jubileumsjulbord: 475:- (dryck betalas enskilt) 

      Övernattning ombord på M 20 inkl. frukost: 100:- (tag med sänglinne/sovsäck m.m.) 
 

Anmälan och ev. övernattningsönkemål samt info om transportsätt sker till kontakt@minsveparen.se  

  31/10  För verbal kommunikation hänvisas till Åke Foghammar, 070 - 523 19 01 
 

 Välkomna till ett mycket minnesvärt Jubileumsmöte,  M 20 75 år ! 

http://plyms.se/

