
 

 

 

 

 

Hej kära Whiskyvänner! 
 

Nu närmar sig våren med stormsteg och snart börjar det bli dags att plocka fram den fruktiga 

sommarwhiskyn. Personligen så är det nu jag tar fram Glenlivet Nàdurra. En riktig 

sommarfavorit.    

 

Vi har äntligen fått klart med allt runt vår planerade resa. Vi tänkte att det är dags att ge 

Mackmyra en chans. Mackmyra grundades 1999 i Gävle. Det första destilleriet grundades i 

det gamla järnbruket Mackmyra Bruk mellan Gävle och Sandviken, varifrån namnet är 

hämtat. Numera finns även ett destilleri i den nybyggda "Mackmyra Whiskyby" utanför Gävle 

där även huvudkontoret är beläget och det är dit vi planerar vår whiskytrip. 

 

Planen är att börja vår resa ifrån Sundsvalls busstation klockan 10:00 söndagen den 12 maj. 

Vi gör även ett stopp i Njurunda för att plocka upp resenärer. På bussen blir det en enklare 

macka och en öl. Vi kommer även köra ett litet whiskyquizz med fina priser. 

 

När vi anländer till Mackmyra så har dom öppnat destilleriet endast för vår grupp. Det blir 

rundtur och provsmakning som avslutas med en trerätters middag i restaurangen. Hemfärd ca 

20:00. 

 

Vi skickar den här inbjudan för att kolla om intresse finns. Priset för resan inklusive allt blir 

1495 kr och minst 20 måste vi bli. Man får mer än gärna bjuda med en vän på resan. 

 

Intresse/anmälan vill vi ha senast den 15/4. 
 

Med vänlig hälsning  

Njuta Whiskysällskaps Ordförande Jonas Östberg 
 

Info: 
Tid: 10:00 från Sundsvalls busstation den 12 maj och 10:20 från ICA Bommen. 

Pris: 1495 kr tur och retur inklusive allt. 

 

Anmälan gör ni genom att ringa Jonas Östberg på 076-840 25 00. 

Det går även att maila sitt intresse till styrelsen@njutawhisky.se 

  

När ni fått en plats betalar ni 1495 kr till PG nummer: 56 44 12-5 

Eller Swish till 1235 535463 

OBS! Glöm inte att märka betalningen med ditt namn. 

 

Information uppdateras löpande på: 

www.Facebook.com/njutawhisky1 

mailto:styrelsen@njutawhisky.se

