
 

    Studiebesök och utflykter 

    hösten 2017 

  
 Vid samåkning i bil är det lämpligt att dela på kostnader för  
 körsträcka (förslagsvis 20:- per mil) samt parkering och trängselskatt. 

 

Fr 15 september och fr 22 sep. kl. 14 – ca 15.30. ”Från Murverk till växtvärk” En guidad vandring i det gamla Göteborg 

längs Stora Nygatan med omgivningar. Pether Ribbefors berättar på sitt inspirerande sätt om Kungsporten, 

fästningsvallarna utefter vallgraven, kompositören Smetana, slussen och mycket annat. Max 35 personer. Anmälan senast 

7 sep till Inger & Claes Green, ingerochclaes@telia.com eller 031-88 47 73. Kostnad 130 kr/pers. Betaldag 7 september 

till bankgiro 777-9143. Märk inbetalningen ”St. Nygatan”.  

De som så önskar fortsätter sedan till Rosenkaféet i Trägår’n för en fika. 

Samling vid Kopparmärra kl. 13.50. 

 

Ti 3 okt. kl. 10 – ca 12. Visning av Landsarkivet i Göteborg. En introduktion om arkivets innehåll och uppgift. Därefter 

rundvandring i forskarsalar och magasin. Max 30 pers. Anmälan senast 22 sep till Ingrid Timle, ingrid@indelec.se eller 

070 650 24 03. Kostnad 40 kr. Betaldag 22 sep till bg 777-9143. Märk inbetalningen ”Landsarkivet”.  

Samling utanför entrén Arkivgatan 9A kl. 9.45. 

 

On 18 okt kl.14 – ca 15.30. Rundvandring i Göteborgs rådhus. Guidad visning av rådhuset vid Gustav Adolfs torg. Max 

25 deltagare. Anmälan senast 6 okt till Britt-Marie Boisen, bmboisen@gmail.com eller 0731-57 52 40. Kostnad 40 kr. 

Betaldag 6 okt till bg 777-9143. Märk inbetalningen ”Rådhuset”. 

Samling i entrén kl. 13.45. 

 

On 25 okt kl. 10.30 – ca 11.30. Göteborgsoperan bakom kulisserna. En visning av vad som döljer sig i byggnadens allra 

heligaste inre. Max 50 pers. Anmälan senast 16 okt till Ingrid Timle, ingrid@indelec.se eller 070 650 24 03. Kostnad 75 

kr. Betaldag 16 okt till bg 777-9143. Märk inbetalningen ”Operan”. 

Den som vill avslutar med lunch på plats för ca 120 kr. Lunchen bokas vid anmälan men var och en betalar i 

restaurangen.  

Samling i entrén kl. 10.15 

 

To 16 nov kl. 10 – ca 12 Besök på Tillskärarakademin i Gamlestadens fabriker. En föreläsning om skolans historia 

och vad man gör idag. Kaffe och kaka serveras under tiden. Sedan en rundvandring i mindre grupper i ateljéerna. Max 30 

deltagare. Anmälan senast 9 nov till Britt-Marie Boisen, bmboisen@gmail.com eller 0731-57 52 40. Besöket kostar 

ingenting. De som önskar kan äta lunch i restaurang Pannrummet tvärs över gården. Dagens rätt kostar ca 80 kr och 

bokas vid anmälan.  

Åk spårvagn 6 eller 8 från Korsvägen till Gamlestadstorget. Det tar 15 min. Gå sedan över ån till Gamlestadens 

fabriker. Gå in på gården till en vit byggnad på höger sida.  

Där samlas vi ca 9:50. 

 

On 29 nov kl. 17.30. Besök i bageriet Steinbrenner och Nyberg i Mölndal. Beskrivning av verksamheten, visning av 

produktionen och som avslutning tårtbuffé med kaffe eller te. Max 15 deltagare. Anmälan senast 20 nov till Inger & Claes 

Green, ingerochclaes@telia.com eller  

031-88 47 73. Kostnad 90 kr. Betaldag 20 nov till bg 777-9143. Märk inbetalningen ”Steinbrenner”.  

Samling 17:25 i bageriet på Alfagatan 22.  

 

Ti 12 dec kl. 14 – ca 16 Luciakaffe på Finnsjögården. Luciasång, underhållning och kaffe med hembakat. Max 50 

deltagare. Kostnad 70 kr som betalas kontant.  

Anmälan senast 3 dec till Inger & Claes Green, ingerochclaes@telia.com eller 031-88 47 73.  
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