
Aktiviteter att boka 
 
Anmälan: Om inte annat anges vid respektive aktivitet, skall anmälan göras till Saga 
Andersson, 070-870 66 54 eller anderssonsaga@outlook.com. 
 
Önskar du samåkning eller ressällskap, meddela detta när du anmäler dig. För 
samåkning anges en rimlig ersättning till bilföraren för att båda parter skall vara 
införstådda. Samåkande utgår från Seniorhuset, ressällskap enligt 
överenskommelse. 
 
I några fall går det ännu inte att boka platser, vårprogrammen är inte klara. Vi 
återkommer i dessa fall i veckobrev under våren. 
 
SKÅJ 
Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg är en ideell förening, som verkar för 
restaurering, bevarande och användning av äldre järnvägsfordon, främst från 1930 - 
1960-talen. De genomför researrangemang med den speciella känslan av att åka tåg 
i mitten av förra seklet. Det blir återuppväckta minnen för en del, en helt ny 
upplevelse för andra. God mat serveras i en restaurangvagn från 1930-talet. 
Vi har valt att presentera ett par av deras resor nedan. Andra resor, och annat för 
den tågintresserade, hittas på hemsidan https://www.skaj.se. 
 

HLR-kurs (Hjärt- och LungRäddning) 

Lär dig hjärtstart med hjälp av docka och få demonstration av hjärtstartare. 
 
Datum:  Torsdag 6 februari 
Tid: 14.00 
Plats: Seniorhuset 
Max 12 deltagare. 
 

I väntan på Godot 
Samuel Beckets pjäs om de två vännerna Vladimir och Estragon som träffas och 
pratar medan de väntar på Godot. 

Datum: Söndag 16 februari 
Tid: 16.00 
Plats: Dramaten 
Pris: 335 kr/person, betalas senast 9 januari 
 

Polisens fordon 

I Hamringe industriområde finns en del av polismuseet: ett 50-tal fordon finns 
utställda. Visas endast efter överenskommelse. 
 
Datum: Prel onsdag 18 mars (inget svar från polismuseet än) 
Tid: 10.00 
Plats: Hamringe industriområde 
Pris: 100 kr/person, dock minimum 1 000 kr för en grupp 
 

Sightseeing i Stockholm med amfibiebuss 
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Många av oss har säkert sett Stockholm både från land och sjö, men med Ocean 
Bus kombineras de två. Turen tar ca 75 min med start varje heltimme mellan 10.00 – 
18.00. Bussen går från Strömgatan 3. 
 
Datum: Prel onsdag 29 april (går inte att boka ännu) 
Tid:  
Plats: Strömgatan 3 
Pris: 290 kr per person, betalas ombord med kort eller kontant. 
 

Lunchkonsert i Radiohuset 
Stina Ekblad och en kvartett ur radiokören (alt, sopran, tenor, bas) utforskar sagornas 
betydelse i fantasin såväl som i verkligheten. Möjlighet att äta lunch i lunchcaféet 
utanför Radiohuset. 
 
Datum:  Måndag 11 maj 
Tid: 12.00 
Plats: Radiohuset studio 2 
Pris: 100 kr/person, 20 platser finns 
 

Endagsresa till Göteborgsoperans uppsättning av Puccinis Tosca 

Avg Stockholm C ca 0800, lunch ombord. Ank Göteborg ca 1330. Operaföreställning 
kl 1600 – 1900. Återresa avg ca 1930, middagsservering, ank Stockholm C ca 0100.   
 
Datum:  Söndag 31 maj 
Tid: Prel 08.00 
Pris: 1895 kr/person, inkluderar resa och operabiljett. Måltidskostnader 

ombord tillkommer och betalas separat ombord. 
Plats: Stockholm C 
Arrangör: SKÅJ (se ovan) 
Anmälan: Jarl Johansson, jarl@percico.se eller 070-755 32 55 senast 1 april 
 

Historisk resa i elloksdraget tåg  

med anledning av utställningen ”Historiska resor” i Hallwylska palatset. Föredrag av 
Per J. Andersson, författaren av boken ”Ta tåget. På spåret genom historien, 
samtiden och framtiden”, om tågresor förr och nu, hålls i konferensrummet i 
Stockholm Central. Resa Mälaren runt med tidstypisk måltid i restaurangvagnarna. 
 
Datum:  Lördag 13 juni 
Tid: Beroende på tillgång till spår 
Pris: 995 kr/person, inkluderar föredrag och resa i 1:a klass. Måltidskostnader 

ombord tillkommer och betalas separat ombord. 
Plats: Stockholm C, konferensrum 
Arrangör: SKÅJ (se ovan) 
Anmälan: Jarl Johansson, jarl@percico.se eller 070-755 32 55 senast 1 april 
 
 

Musikbåten Blidösund 

Finns inget program förrän till våren, så vi återkommer med förslag via veckobrev. 
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Nynäshamns Ångbryggeriet 
Under övervägande, 515 kr inkluderar välkomstöl, visning, ölprovning med 
tilltuggsbricka. 
Plats på uppsamlarvisning kostar 515 kr per person och då ingår: 
- Välkomstöl i puben med lite historia om bryggeriet 
- Ca 40 min guidad visning i produktionen 
- Uppe i puben igen provsmakning av 4 olika öl från sortimentet. Då serveras en 
tilltuggsbricka med 3 olika sorters korvar, ost, hembakt bröd, färskost, oliver & kapris 
samt vindruvor. 
Inga datum för vårens uppsamlarvisningar finns än. 
 
Vid privat visning gäller ett minimum på 12 personer och ett max på 40 personer. 
Då kan man välja om man vill ha tilltuggsbrickan till eller inte. 
400 kr per personer utan tilltuggsbricka, 515 kr per person med. 
 

Hallwylska museet 
Hallwylska museet har dramavisning den 11:e varje månad, men något program 
finns ännu inte för våren. Vi återkommer i veckoblad om något intressant dyker upp. 


