
 

 

Rootes sommarträff i Dalarna den 17-18-19 juni 2022 
 
Basen för träffen blir hotell- och konferensanläggningen Villa Gladtjärn i södra Dalarna. Villa Gladtjärn 

ligger mycket naturskönt vid en vik till sjön Barken strax öster om Smedjebacken. Till anläggningen hör 

även en campingplats. 

 

Fredag 17/6 

- Samling vid hotellet för incheckning och uppställning av våra bilar. Vi kommer att använda hotellets 

parkeringsplats för bilarna.  

- Klockan 1800 på kvällen tänder vi grillen. Du tar själv med dig det du vill äta och dricka. Har du möjlighet 

så ta med dina campingstolar/bord. Vid regn eller om eldningsförbud råder får vi se till att umgås på annat 

sätt - en ”plan” finns!. 

 

Lördag 18/6  

- Frukost för de som bor på hotellet. Vi byter kunskaper, erfarenheter och tips vid våra bilar och de som valt 

att anlända under lördag förmiddag ansluter till gemenskapen.  

- Klocka 1200 inleds träffen officiellt med välkomstfika (smörgås och kaffe/te/dricka) och presentation av 

programmet. 

- Vid ca 1300 åker i vi samlad ordning en liten rundtur i de vackra omgivningarna med våra Rootesbilar. Vi 

kommer att göra ett par stopp under rundturen för diverse gemensamma aktiviteter.  

- Kl 1900 middag. De av er som inte bor på hotellet men förhoppningvis ändå vill delta på middagen måste 

anmäla detta, helst senast den 1 juni. Kontaktuppgifter enligt nedan.  

 

Söndag 19/6 

Disponeras fritt och ingen gemensam aktivitet är alltså planerad men det går ju utmärkt att umgås ändå… 

Vill ni ha tips på sevärdheter etc så hör av er till någon av oss kontaktpersoner nedan.  

 

Har du bokat rum på hotellet så behövs ingen anmälan men om du bara vill delta på lördag så hör av 

dig till till någon av kontaktpersonerna, helst senast 1 juni. 

 

Även om du inte har en Rootes-bil att åka i är du varmt välkommen. Det finns alltid plats i några av de andra 

bilarna eller så följer du med i egen bil. Det viktigaste är samvaron! 

Under träffen finns det möjlighet att få sin Rootes-bil besiktigad för att kunna teckna en MHRF-försäkring. 

 

Dubbelrum inkl. frukost kostar för klubbens medlemmar 1195:- och enkelrum 895:-. Meddela hotellet att ni 

tillhör Rootesklubben! Meddela också hotellet om ni har hund med er. 

 

Rum (eller campingplats) bokar ni själva på hemsidan (https://www.villagladtjarn.com) eller via 

telefon (0240-79100.  
 

Väljer du att campa så kan det vara klokt att göra detta i god tid - Dalarna är populärt sommartid!  

 

Kontakter/anmälan 

För praktiska frågor om boende, anmälan om deltagande/middag mm kontaktar ni någon av oss: Thomas 

Eriksson 070-1016102, Gunnel Andersson 0730-654055 eller Stefan Lindström 073-8482486. 

 

OBS ! Programmet är preliminärt och kan ändras av orsaker som blir kända först vid träffens inledning. 

https://www.villagladtjarn.com/

