
 

 LERUMSBYGDEN RESA TILL LIMMAREDS GLASBRUK 

                     

SPF VÄLKOMNAR DIG ATT FÖLJA MED PÅ RESA 21/9  

Limmareds Glasbruk är Sveriges äldsta och startades 1740. Du får se glasproduktionen. I Glasmuseet 

kan Du se vad de har tillverkat under nästan 300 år. Du kan handla i Glasbutiken. 

 Limmared ligger söder om Borås, ca 9 mil från Lerums centrum och resan tar drygt 1 timme. Vi 

besöker även Limmareds Säteri, äter lunch på Limmareds Värdshus. Efter Lunchen besöker vi Södra 

Åsarps Kyrka. 

 

Resan kostar 525:- och då ingår lunch och fika vid ankomst till Glasbruket 

Vill Du åka med skall Du anmäla Dig senast 1/7  

Anmälan till vår reseansvarige Rigmor Andrén 0302-36355 eller rigmor.andren@lerum.se 

Betalar gör Du samtidigt till vårt  Bg 890-2405,skriv ut ordentligt vem/vilka betalningen avser. 

Dagsprogrammet finner Du på nästa sida/baksidan. 

 

Välkommen  

http://www.spf.se/


 

08.15  Samling vid Vattenpalatset Lerum. Du kan parkera på baksidan 

 

08,30 Avgår bussen. 

 

10,00  Börjar det hela med en liten fika på Glasets hus i Limmared och där 

           möter en guide upp som inte bara skall guida oss inne på utställningen 

           utan vara med oss under vår vistelse i trakten. 

 

11,45  Har vi förflyttat oss till Limmareds säteri. Med anor från 1300-talet och        

          ett bostadshus från 1600-talet har säteriet en rik historia att  

          berätta. Vi guidas runt i huset och får också möjlighet att handla i 

          den lilla gårdsbutiken. 

 

13,00  Värdshuset i Limmared är känt för sina schnitzlar, som har  

           serverats här i över 50 år. Nu får vi smaka och dessutom höra historien 

           om Älva Arwidsson och hur den lilla kaffestugan hamnade i Limmared. 

 

14,15  Strax utanför Limmared ligger Södra Åsarps Kyrka. Denna medeltids- 

          kyrka byggdes redan på 1100-talet och här finns 1400-talsmålningar kvar 

          inne i kyrkan. På utsidan vittnar kyrkogården om alla dom som haft sin 

          gärning på glasbruket. 

 

17.00 Bussen beräknas vara tillbaka i Lerum 

 

Vi reser med: 

 

 



 

 

           

      

 

 

 

 

 


