
Studiebesök och utflykter september 2019 – januari 2020  
  

 

OBS! Första anmälningsdag är tisdag 3 september kl.10.00 

Gäller ALLA studiebesök och utflykter förutom Hagavandringen. 

 

Fredag 6 september kl. 11 – ca 13. Liv och öden i stadsdelen Haga.  

Det kan det finnas återbudsplatser!  

En vandring som berättar om människor, händelser och företeelser i Göteborgs äldsta 

förstad under 300 år. Under vandringen berättas Hagas långa historia som är fylld av 

närheten till det tidiga befästa Göteborg. Kvarteren har militära namn och delar av den 

enkla träbebyggelsen finns kvar. Från kålgårdar till trångboddhet och vidare mot 

rivningshot är Hagas berättelser fyllda av konflikter och möjligheter, armod och 

välgörenhet, motstånd och uppvaknande. 

Vi går mellan Haga Kyrkoplan och Järntorget och vår guide blir Evamarie Herklint som är 

bebyggelseantikvarie och har bred kulturhistorisk bakgrund med fokus på stadsutveckling.  

Max 30 personer.  

Anmälan med namn och mobilnummer till Ingrid Timle, ingrid@indelec.se eller  

sms 070 650 24 03.  

Kostnad: 150 kr.  

Betala senast tisdag 27 augusti till bg 777-9143 eller Swish 123 552 95 99  

 Märk betalningen Haga.    

Samling på Haga Kyrkoplan, vid Raoul Wallenbergmonumentet. Hållplats Hagakyrkan.  

 

 

Onsdag 25 september kl. 11.00 – ca 12.00 Tjolöholms Slott 

Guidad visning av utställningen ”Bohemian Luxury – Liberty Style. Blanche Dickson valde 

stora delar av inredningen från det fashionabla varuhuset Liberty i London. Utställningen 

bjuder besökaren på brittisk inredning, textil och mode från förra sekelskiftet. 

Vi samåker hit och tar med egen matsäck som kan ätas vid stranden eller på 

uteserveringens stolar. Uteserveringen är stängd på vardagar i september. 

Max 30 personer, blir vi fler kan de ordna två guider. 

Anmälan med namn och mobilnummer till Britt-Marie Boisen bmboisen@gmail.com eller 

0731 57 52 40. Ange om ni har möjlighet att köra. 

Kostnad: 120 kr och ersättning till chauffören. 

Betala senast 13 september till bg 777-9143 eller Swish 123 552 95 99  

Märk betalningen Tjolöholm. 

Samling kl. 09.45 för avfärd på parkeringen vid Mölnlycke Garden Center.  

Vid samåkning i bil är det lämpligt att dela på kostnader för  

körsträckan (förslagsvis 20 kr/mil) samt parkering och trängselskatt.  

  

mailto:ingrid@indelec.se
mailto:bmboisen@gmail.com


Onsdagen 23 oktober kl. 14.00 - ca 15.30 Radio Göteborg  

Vid stort intresse blir det repris tisdagen 29 oktober kl. 14.00-ca 15.30  

 

Är du intresserad av att se lite av vad du hör på radio varje dag? 

Låt den kända radiorösten Hasse Andersson på P4 Göteborg visa oss runt i radiohuset bland 

sladdar och mikrofoner i olika sändningsstudior. Rundvandringen startar kl. 14.00 

Antal deltagare vid varje besök är max 20 personer.  

SR kräver personnummer av säkerhetsskäl.  

Anmälan senast 7 okt med namn och personnummer på samtliga deltagare och  

mobilnummer till Bengt Hellkvist: bengt.hellkvist@telia.com eller sms till 0706585820.  

Kostnad: Gratis.  

Samling: 14.00 vid Pumpgatan 2, 405 13 Göteborg. Samma hus som SVT.  

Närmaste hållplats är Pumpgatan, därifrån ca 200 m att gå.  

 

 

To 14 november kl. 14.00 – ca 15.30 ”Som superkargör på Götheborg” 

Pether Ribbefors visar i Valandhuset bilder och berättar om hur han bjudit Kinas ledare  

Xi Jinping på te på ostindiefararen Götheborg efter att han seglat med fartyget från  

Hong Kong till London under ett oförglömligt halvår till sjöss. Men vi börjar programmet 

med att Pether och Claes Green berättar om Valandhusets historia och dess ägare 

Sällskapet Göta Par Bricole. Max 80 personer.  

Anmälan med namn och mobilnummer till Claes Green. Tfn 031-88 47 73 eller 

claes.green@telia.com.  

Kostnad: 130 kr  

Betala senast tisdag 5 november. till bankgiro 777-9143 eller Swish 123 552 95 99.  

Märk betalningen Valand.  

Samling utanför Restaurang Valand.  

 

 

Tisdag 10 december, kl. 14.00 – ca 16 Luciakaffe på Finnsjögården  

Luciasång, underhållning och kaffe med hembakat. Max 50 pers.  

Anmälan med namn och mobilnummer senast 2 dec till Claes Green, claes.green@telia.com  

eller 031 88 47 73  

Kostnad: 80 kr betalas kontant på plats. 

 

 

Tisdagen 21 januari kl. 12.00 - ca 14.00 Kahls Kaffe.  

Är du intresserad av att lära dig mer om te och kaffe och se hur det går till  

att producera kaffe och te på nära håll? 

Följ med på vår rundvandring med kaffeprovning! Vi får information om rostning av 

kaffebönor. Du får även tips och råd om hur du får ut det bästa av kaffet du köper hem.  

I rundvandring ingår även provning av kaffe.  

Anmälan senast 7 jan 2020 med namn och mobilnummer till  

Bengt Hellkvist: bengt.hellkvist@telia.com eller sms till 0706585820. 

Kostnad: 120 kr  

Betala senast tisdag 7 jan 2020 till bg 777-9143 eller Swish 123 552 95 99  

Märk betalningen: Kahls Kaffe.  

Samling: 12.00 vid Beatrice Lesslies Gata 18, 421 31 Västra Frölunda 

Närmaste hållplats är Beatrice Lesslies gata, därifrån ca 350 m att gå.  
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