
                                                                             
 

Rotary Distriktskonferens på 
Brunneby Musteri, Borensberg   

21–22 oktober 2017 
                                   

                                                                                                  Dagens ståtliga stenbro över Motala Ström 
 
Rotarydistriktets årliga konferens är en höjdpunkt under Rotaryåret. I år är det för första gången som Rotary 
Borensberg och jag, som Distriktsguvernör i Distrikt 2410, får hälsa Er varmt välkomna till vår konferens på 
Brunneby Musteri utanför Borensberg. 
 

Brunneby är en historiskt intressant plats där människor levt och verkat i 
över 6000 år enligt arkeologiska undersökningar. År 1269 nämns 
Brunneby för första gången i skrift. Det var i samband med det 
kyrkobygge som lagmannen Bengt Magnusson påbörjade på gården. 
Borensberg  
Borensberg är en tätort i Motala kommun och ligger 18 km öster om 
Motala vid sjön Boren. 
 

Att delta i vår konferens är ett bra tillfälle att knyta kontakter och bli inspirerad av vad Rotary gör i världen, i 
distriktet och på klubbnivå. I år kommer programmet att innehålla en blandning av ledarskap, Rotarys 
verksamhet och underhållning med välkända Hanna Lindblad/von Spreti som framför ”Show Girl” Hanna är 
bördig från Motala.  
 
Konferensen börjar lördagen den 21 oktober kl. 09.00 med kaffe och registrering och avslutas på söndags-
förmiddagen ca 11.30 med vårt årsmöte följt av parentation för våra, under året, avlidna klubbmedlemmar. 
 
Priset för konferensen inklusive lunch, kaffe och bankett med underhållning 1 000 kr. Till detta kommer 
kostnad för resa och boende. Vid anmälan och inbetalning efter 1 aug. stiger priset till 1 200 kr. 

 
   Välkommen till vår konferens på Brunneby och ett trivsamt   
   boende i Borensberg med omnejd önskar Rotary Borensberg och 
   Ulf Gustafsson 
   Distriktsguvernör 2410, år 2017–18 
   ulf@helleberga.se  070 – 336 00 36 

 
 
Anmälan till konferensen görs på klubbens mejl  Borensberg@rotary.se  
 
Frågor kring konferensen besvaras av Lotta Sköld, lottaskold@hotmail.com Tel.nr. 070 – 315 22 86  
 
Inbetalning konferensavgift till bg 615–0999, Borensbergs Rotaryklubb 
 
Övernattning bokas av var och en, se nedan! Först till kvarn…………………………! 
 
Efter konferensens slut kl. 17.00 åker Ni till ert hotell/vandrarhem och checkar in.  
Vi kommer att ordna busstransfer från hotell till kvällens bankett kl. 19.00 och tillbaka till ert boende för de 5 
alternativen vi erbjuder på nästa sida! 
 
För Er som inte ska bo kvar finns också möjligheter att åka för ombyte inför bankettkvällen till TGOK klubbstuga 
Trädgårdstorp, där det finns möjligheter till dusch och ombyte!  
                  

mailto:ulf@helleberga.se
mailto:Borensberg@rotary.se
mailto:lottaskold@hotmail.com
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZrprTjZPUAhVJCiwKHRQtD2EQjRwIBw&url=http://borensberg.lr-revision.se/&psig=AFQjCNEjIR-4OYrEC93RyzK3_gJrVTzUvw&ust=1496078691519953
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://brunnebymusteri.se/sites/default/files/lisa/2_IMG_6400 kopia.jpg&imgrefurl=http://www.brunnebymusteri.se/content/english&docid=YgD0EeKiM2xG3M&tbnid=52w8oiyLwAs2TM:&vet=10ahUKEwj34tLSkpPUAhVEFiwKHdsQCV8QMwgpKAQwBA..i&w=800&h=505&bih=988&biw=1920&q=brunneby musteri&ved=0ahUKEwj34tLSkpPUAhVEFiwKHdsQCV8QMwgpKAQwBA&iact=mrc&uact=8


 
       Göta Hotell 

 
Adress: Götagatan 2, 590 31  Borensberg 
10 dubbelrum, 1250:- (inkl. frukost) 
  2 enkelrum 900:-  (inkl. frukost) 
Bokning Christina Landoff. Bokningskod Rotary 
Christina Landoff, 070 – 02 02 022 
www.gotahotell.se  
 

                                                                                                                           Torpa Gård Konferens & Event 
                                                                                                          
Adress: Torpa Gård (Torp 10), 590 28  Borensberg 
Upp till 55 personer kan bo på Torpa gårdshotell  
46 i dubbelrum och resten i lägenheter, alla med toalett och dusch  
Dubbelrum, 1000:- (inkl. frukost) 
Enkelrum, 850:- (inkl. frukost) 
Bokning, kontor@torpagard.com  Bokningskod Rotary 
Bengt Samuelsson 0141 – 408 48 
www.torpagard.com  
      
    Borensbergs Gästgivargård  

 
Adress: Husbyvägen 4–6, 590 31 Borensberg 
9 dubbelrum 800:- (inkl. frukost) 
1 enkelrum 600:- (inkl. frukost) 
Några rum har egen toalett och dusch, övriga gemensamma  
Bokning Marie Ackeräng 0707 – 500 040. Bokningskod Rotary  
marie@borensbergsgastgivregard.se 
www.borensbergsgastgivaregard.se  
 

 
                                                                                                         
                                                                                                                                   STF Vandrarhemmet, Glasbruket 
  Adress: Kanalvägen 17 590 31 Borensberg   
   2 lägenheter med 4 bäddar i varje 
   Vandrarhemsrum 2, enkel, 4 dubbel, 4–6 personer i 5 rum 
   350:- /person i lägenhet,  
   295:- / person i vandrarum 
   Frukost 75:-/st. linne 75:-/st.  
   Bokning: info@glasbruket.eu  bokningskod Rotary 
   tel. 0141 – 408 20  
  www.glasbruket.eu       
 
 
 
Kullagården Rum o frukost         

Adress: Kulla Skattegård, 590 76  Vreta kloster  
22 Sängplatser 
3 dubbelrum 450:- /person (inkl. frukost) 
enkelrum med 600 – 650:-  (inkl. frukost) 
4 rum med sov loft, 1350 – 1600:- (inkl. frukost) 
2 rum har gemensam toalett och dusch 
Bokning Helena Askling info@kullagarden.se Bokningskod Rotary 
Mobil 070 – 539 21 34 
www.kullagarden.se  
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