
 

INBJUDAN 

Till årets släktmöte i Dicksonska släktföreningen 

lördag 2 - söndag 3 juni 2018 med start kl 12.00. 

Släktmötet äger rum på Ekolsunds slott (beläget mellan Bålsta och Enköping utanför 

Stockholm). På slottet har många olika familjer huserat, bland annat Gustav III, och under en 

period bodde Marianne, tidigare gift Dickson, senare gift med slottsägaren Karl Kempe. 

Mariannes son Clarence Dickson vistades mycket på slottet. 

Vi inleder med lunch lördag 2 juni 12.00 på Ekolsunds värdshus strax intill slottet. På 

eftermiddagen kommer vi att kunna promenera i de vackra parkerna med sina dammar, i ett 

mycket välfyllt Arboretum (över 400 arter träd) och här hittar vi även Lycksalighetens ö. Vi får 

sedan eftermiddagste/kaffe, samkväm och slottsvisning och därefter en ståtlig middag i den 

festligt dukade Riddarsalen.  

På söndagen har vi vårt årsmöte, därefter beger vi oss ner till Hjälstaviken med sitt 

fågelskyddsområde – vida känt för sin artrika fågelskådning. Efter det färd i egen bil till 

Härkeberga kyrka, ca 13 km, där vi ser de unika kyrkomålningarna (Albertus Pictor), avnjuter 

föredrag, flöjtmusik och kaffe, vilket avslutar detta släktmöte. 

För den som vill upptäcka mer på söndagseftermiddagen finns mycket att göra (se nedan). 

Pris 

För tillgång till hela denna vackra anläggning, värdhuslunch, eftermiddagste/kaffe med kaka, 

slottsvisning, fördrink och slottsmiddag i Riddarsalen med bordsvatten + 1 glas vin, dessert & 

kaffe är avgiften 1 000 kr per person, och då har föreningen subventionerat lite. Barn under 12 

år och seniorer över 90 år subventioneras helt av vår släktförening. 

Logi bokas direkt via Ekolsunds slott, tel 0171-47 22 00. Man kan välja mellan följande: 

*Cannalladan där man delar dusch och toalett, har totalt 20 rum med 140 cm sängar. 

Enkelrum, 750kr/pp ink frukost 

Dubbelrum 1000kr (dvs 2 pers i samma rum, 140 cm säng) ink frukost 

*Exedran, Wärdshuset och slottet med egen dusch och toalett, totalt 23 rum. 

Enkelrum 1000kr/pp ink frukost 

Dubbelrum 850kr/pp ink frukost. 

 

Observera – det finns endast ca 80 bäddar. Först till kvarn…. 

Annars finns fler ställen i närheten, t ex Biskops Arnö, ca 7 km bort 

(http://www.biskopsarno.se/biskops-bed-breakfast/  

 

http://www.biskopsarno.se/biskops-bed-breakfast/


Vägbeskrivning: 

Ekolsund ligger 6 mil från Stockholm. Åk E18 till avfart 146, tag därefter väg 263 i 11 km. 

Adressen är Ekolsunds slottsallé 1–2, 749 50 Ekolsund.  

 

Eller åk kollektivt med pendeltåg nr 43 från Stockholm kl 10.16 till Bålsta, tag där buss 803 

(UL-trafiken) som går kl 11.10 till Ekolsunds gård, 25 min, därefter promenad till Värdshuset & 

Slottet. För aktuella tidtabeller hänvisas till www.sl.se och www.ul.se.   

Mer att göra i närområdet: 

Åka till Frösåker, där det finns en fin vikingaby och ett skeppsmuseum med mera. Obs – 

förbokning krävs! www.frosakersbrygga.se (4,6 mil från Ekolsund) 

   

Vidare finns Kungsbyn – en liten, mysig och trevlig djurpark, strax bortom Enköping, mellan 

Enköping och Västerås. Här finns älgar, lemurer, ormar, hjortar och även bondgårdsdjur 

mm. www.kungsbyn.se  (3,9 mil från Ekolsund) 

  

Annars kan man åka till Engsö slott, med anor från 1100-talet. Öppen sommartid men det 

kanske går att få till en specialvisning?  www.engso.se (4,7 mil från Ekolsund) 

  

Grönsöö slott, från tidigt 1600-tal, grupper kan komma maj-oktober. www.gronsoo.se (3,4 mil 

från Ekolsund) 

 

Bindande anmälan till: 

Björn Uhrenius, epost: uhrenius.b@gmail.com 

Rosenlundsvägen 8, 18642 VALLENTUNA 
 

Senast 1 april. Följ gärna vårt ordspråk – ”Gör det nu”! Sätt in summan (1 000 kr per person 

över 12 år och under 90 år) på föreningens PG 38 04 39-0 och notera namn på de anmälda, 

samt de under 12 eller över 90 år.  

 

 

 
 

Alla hälsas varmt välkomna! 

 

 

//Styrelsen i Dicksonska släktföreningen                   www.swedickson.se 
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