
 

 

  
 

 
     

Göteborgs distrikt 

 

 

Natur och kulturpromenad fredagen den 2 juni 2017 

 
Friskvårdskommittén inbjuder alla SPF:are i Göteborg till en försommarpromenad 

på vackra Styrsö i Göteborgs södra skärgård fredagen den 2juni 2017. 

 
Vi samlas kl. 09.20 vid Saltholmens brygga och reser med båt  till Styrsö Bratten – en underbar sjöresa 

som tar ca 25 min. Båten går  09.50 och anländer till Styrsö Bratten kl.10.14 där våra guider möter upp. 

Vi går upp till Styrsö kyrka där vi under ca 30 min. får den huvudsakliga informationen om dagens 

utflyktsmål. Efter besöket i kyrkan finns möjlighet att välja en kortare och enklare väg om någon skulle 

vilja avstå från besöket på utsiktspunkten. 

Vår sammanlagda vandring är annars ca 3 km och vägen är ganska kuperad med ett besök på öns högsta 

punkt (60 m över havet) med en fantastisk utsikt. Bekväma promenadskor rekommenderas.  

Vi har beställt lunch på pensionat Styrsö Skäret till kl. 13.00.  

Återfärden bestämmer var och en efter eget behag. Båtar till Saltholmen avgår 15.08 och 16.13. 

 

När: Samling fredagen den 2 juni kl. 09.20 vid Saltholmens brygga. 

Vi åker kl.09.50 till Styrsö Bratten. 

Till Saltholmen  går spårvagn 11. 65+kortet gäller som vanligt på både spårvagn och båt. 

Det är alltid svårt med parkering vid båtterminalen. Det brukar finnas platser vid Långedrag 

-därifrån kan man gå ett par hållplatser eller ta spårvagn 11 den sista biten. 

Lunch: Soppa , varmrätt (troligen fisk) , sallad , smör , bröd , vatten , kaffe och kaka  

Kostnad: 200:- vilket inkluderar Guidning och lunch. 

Hemresa:  Som ovan sagts kan denna ske efter eget önskemål 

 

Anmälan: Anmälan som är bindande  vill vi ha senast tisdagen den 23 maj till Distriktskansliet             

(Taubehuset) tel 12 17 59  eller mail spf.gbg@telia.com 

 Restaurangen vill också i förväg få reda på om någon vill ha vegetarisk , glutenfri 

eller laktosfri kost -så meddela detta vid anmälan! 

  

När Du anmäler Dig uppge namn , förening och telefonnummer. 

Anmäl Dig i god tid. Våra promenader brukar vara övertecknade! 

  

Max antal 80 pers. 

 

Ni är alla varmt välkomna till en underbar försommarutflykt 
 

Frågor besvaras av Svante Järbur  031 – 28 06 67 eller 0706 -58 57 11 
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